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Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 26 Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 25/1/2010
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΝΑ’ συνεδριάσεώς του, της ∆ευτέρας
25 Ιανουαρίου 2010.)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, Βουλευτή της Β’ Περιφέρειας Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής ∆ωδεκανήσου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία επαγγελµατικά σωµατεία, σύλλογοι
και φορείς Νήσου Κω ζητούν το πάγωµα των χρεών των µικρών
επιχειρήσεων της Νήσου Κω προς τον ΟΑΕΕ για ένα χρόνο κ.λπ.
2) Οι Βουλευτές ∆ωδεκανήσου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪ∆ΗΣ και κ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο
∆ήµος Καρπάθου ζητεί την κατασκευή συµπληρωµατικών έργων
για την αξιοποίηση του ύδατος του φράγµατος Σχοινά της
Νήσου Καρπάθου.
3) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αθλητικός ‘Οµιλος Χανίων ζητεί
άµεσα να παραδοθεί το Εθνικό Στάδιο Χανίων ώστε να χρησιµοποιηθεί για ποδοσφαιρικούς αγώνες.
4) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Μηθύµνης Κρήτης ζητεί να
του παραχωρηθεί δηµόσια λωρίδα του αιγιαλού για την ανάδειξη
και ανάπλαση της παραλιακής ζώνης του κόλπου του Κισσάµου.
5) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας µε το οποίο ζητείται η τοποθέτηση
οφθαλµιάτρου στο ΙΚΑ Τυρνάβου.
6) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Σικίνου Κυκλάδων ζητεί την
άµεση αποκατάσταση των διαβρώσεων στο λιµένα της Σικίνου.

7) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας ζητεί
έκτακτη χρηµατοδότηση για την ανακατασκευή τεχνικών έργων
στα παράλια του νοµού που υπέστησαν ζηµιές από έντονες
βροχοπτώσεις.
8) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
Β’ Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Νοσοκοµείο Αίγινας «ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ζητεί από το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ την εξόφληση των οφειλών τους
προς το νοσοκοµείο.
9) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Μουρεσίου Μαγνησίας ζητεί
την ένταξη σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του έργου της ολοκλήρωσης του λιµένα Αγίου Ιωάννη στην περιοχή του.
10) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Μουρεσίου Μαγνησίας ζητεί τη
διάθεση πίστωσης από το Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» για την αποπληρωµή της µελέτης για την εγκατάσταση δικτύου επεξεργασίας λυµάτων σε οικισµούς της περιοχής του.
11) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙ∆ΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.
προτείνει τη λήψη µέτρων για τη διευκόλυνση της συγκοινωνίας
στο οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης- Αθηνών.
12) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ και Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων εκφράζει τη
συµπαράστασή της στην απεργία των Αιγυπτίων αλιεργατών της
Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης.
13) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Φιγαλείας Νοµού
Ηλείας ζητεί την παραχώρηση των µαθητικών κατασκηνώσεων
της περιοχής για τη δηµιουργία αθλητικού κέντρου.
14) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Το Εργαστήρι» ζητεί
την πρόσληψη οικόσιτου προσωπικού στις Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης.
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15) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Παπάγου Αττικής ζητεί να διατηρήσει ο ∆ήµος Παπάγου τη διοικητική
του αυτοτέλεια.
16) Ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Βοιωτίας ζητεί την άµεση κάλυψη των κενών θέσεων
ελεγκτών γιατρών στην Υπηρεσία Περίθαλψης Ασφαλισµένων
∆ηµοσίου στο Νοµό Βοιωτίας.
17) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών Ειδικών Σχολείων-Ιδρυµάτων-Θεραπευτηρίων
και Ατόµων µε Ειδικές Αναπηρίες Νοµού Λάρισας ζητεί την επίσπευση των τεχνικών διαδικασιών για την ανέγερση ειδικού διδακτηρίου στη Λάρισα.
18) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Λάρισας ζητεί επιχορήγηση για την ανακατασκευή τεχνικών έργων στα παράλια
του νοµού που υπέστησαν ζηµιές από ακραία καιρικά φαινόµενα.
19) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώµατος ∆υτικής Θεσσαλίας ζητεί την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Π.Σ. κ.λπ..
20) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας διαµαρτύρεται για τις µισθολογικές
ανισότητες των υπαλλήλων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
21) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία Ωροµίσθιοι αναπληρωτές καθηγητές των
ΤΕΕ του ΟΤΕΚ ζητούν την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.
22) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ∆ασικοί Συνεταιρισµοί της
Κοινότητας Μηλέας Ιωαννίνων ζητούν την εξαίρεσή τους από την
ασφάλιση του ΟΑΕΕ και παραµονή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ.
23) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Ιωαννίνων ζητεί τη
δηµιουργία εισόδου - εξόδου στην Εγνατία οδό µετά τη σήραγγα
του Τ.∆. Αγίου Νικολάου ∆ήµου Σελλών Ιωαννίνων κ.λπ..
24) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ ζητεί την αντικατάσταση της παράγραφος 3
του άρθρου 147 του ν. 3655/2008.
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25) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τοπικό Συµβούλιο Χρυσοβίτσας ∆ήµου Εγνατίας Ιωαννίνων ζητεί την προσάρτηση του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Χρυσοβίτσας στο ∆ήµο Μετσόβου
Ιωαννίνων.
26) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αποφοίτων Πλαστικών
Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ζητεί
την επαγγελµατική κατοχύρωση των µελών του στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
27) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Ξενοδόχων Νοµού Μαγνησίας
διαµαρτύρεται για τη ζηµιά που υπέστη ο κλάδος των ξενοδόχων στη Μαγνησία από τις κατολισθήσεις στα Τέµπη και τις κινητοποιήσεις των αγροτών.
28) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών
Βόλου ζητεί την αποζηµίωση των αγροτών στην περιοχή Μαγνησίας για τις ζηµιές που υπέστησαν από την ακαρπία των δένδρων.
29) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι επαγγελµατίες του ∆ήµου Σηπιάδος
Μαγνησίας διαµαρτύρονται για την υποχρεωτική ασφάλιση στον
ΟΑΕΕ των επαγγελµατιών που έχουν έδρα σε περιοχές κάτω των
δύο χιλιάδων κατοίκων.
30) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ιερά Μητρόπολις ∆ηµητριάδος και Αλµυρού ζητεί την άµεση συντήρηση των τοιχογραφιών και την
αποκατάσταση της στέγης της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήµονος στην Αγιά Λάρισας.
31) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών Ειδικών Σχολείων-Ιδρυµάτων-Θεραπευτηρίων και Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες Νοµού Λάρισας ζητεί την επίσπευση των τεχνικών διαδικασιών για την ανέγερση ∆ιδακτηρίου Ειδικής Αγωγής στη Λάρισα.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 309/26-10-2009 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Μαρίνου Γεωργίου, Μαυρίκου Γεωργίου και Νάνου Απόστολου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 41/19-11-09 έγγραφο από τον
Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η ακόλουθη
απάντηση:
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Σηµ: Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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2. Στην µε αριθµό 460/30-10-2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1110406/40/19-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

11-09 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3. Στην µε αριθµό 265/26-10-2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουβέλη Φώτιου - Φανούριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 12/17-11-
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09 έγγραφο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 525/02-11-2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ροντούλη Αστέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 61/17-11-09 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η
ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)»).
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Αϊβαλιώτη.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές-ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 1644/26-11-2009 ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη
προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε την αεροµεταφορά ασθενών από τα νησιά και τις ακριτικές
περιοχές και την ίδρυση παραρτήµατος του ΕΚΑΒ µε έδρα τη
Χίο.
Η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα εταιρεία
«OLYMPIC AIR» φαίνεται πως αδυνατεί να πραγµατοποιήσει µεταφορές ασθενών για επείγοντα περιστατικά από τα νησιά µας
προς την Αθήνα τα οποία µέχρι τώρα εξυπηρετούσε αποκλειστικά η Ολυµπιακή Αεροπορία.
Το ζήτηµα αφορά αριθµό ασθενών που αντιµετωπίζουν καρδιολογικά προβλήµατα και χρειάζεται να ταξιδέψουν µε µηχανική
υποστήριξη προς την Αθήνα, ασθενείς µε πνευµονολογικά προβλήµατα που ταξιδεύουν µε µονάδα παροχής οξυγόνου, αλλά
και ασθενείς µε άλλες σοβαρές παθήσεις για τις οποίες απαιτείται εξειδικευµένη νοσηλεία και επεµβάσεις στην Αθήνα. Όπως οι
εκπρόσωποι της «OLYMPIC AIR» έχουν δηλώσει, η εταιρεία δεν
καλύπτει αυτού του είδους τις µεταφορές, καθώς τα υπάρχοντα
αεροσκάφη της δεν διαθέτουν σύστηµα αναδίπλωσης των καθισµάτων, ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί το φορείο, αλλά ούτε
και παροχές για τα εξειδικευµένα υποστηρικτικά µηχανήµατα.
Την ίδια ώρα πρέπει να σηµειωθεί ότι ούτε οι άλλες δύο ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες εξυπηρετούν τα νησιά µας («AEGEAN»,
«ATHENS AIRWAYS») αναλαµβάνουν τέτοιου είδους αεροµεταφορές, ενώ τα µέσα που διαθέτει το ΕΚΑΒ για αεροµεταφορά
κρίνονται ανεπαρκή για να καλύψουν περιστατικά απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και ιδιαιτέρως δαπανηρά για το ελληνικό δηµόσιο,
αφού το κόστος πτήσης των στρατιωτικών αεροσκαφών είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Τι πρόκειται να πράξει η Κυβέρνηση ώστε να αντιµετωπίσει
το ζήτηµα της αεροµεταφοράς επειγόντων περιστατικών;
2. Ειδικότερα για το βορειοανατολικό Αιγαίο, πρόκειται η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε ίδρυση και λειτουργία παραρτήµατος ΕΚΑΒ µε έδρα τη Χίο, όπως είχε διακηρύξει µερικούς µήνες
πριν, και αν ναι, σε τι χρονικό ορίζοντα;».
Στην ερώτηση του κ. Μουσουρούλη θα απαντήσει η Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ξενογιαννακοπούλου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια, αγαπητέ συνάδελφε, ότι είναι ένα από τα σοβαρά ζητήµατα, δηλαδή πώς µπορούµε να εγγυηθούµε ιδιαίτερα
για τα νησιά µας που υπάρχει και το πρόβληµα της µεταφοράς,
ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες, των ασθενών που χρήζουν
επείγουσας νοσηλείας. Και µιλάµε συνήθως και για πολύ βαριά
περιστατικά.
Και θα το διεύρυνα όχι µόνο για περιπτώσεις καρδιοπάθειας
αλλά και για ατυχήµατα και για µια άλλη σειρά άλλες περιπτώσεις. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι στις προτεραιότητές
µας να µπορέσουµε να αναπτύξουµε το δίκτυο του ΕΚΑΒ. Σε
κάθε περίπτωση δεν µπορούµε να πούµε ότι είµαστε ευχαριστηµένοι και ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχει η ανταπόκριση στις ανάγκες χωρίς να υποτιµούµε, βέβαια, την τεράστια προσπάθεια που
γίνεται από τους γιατρούς, τους διασώστες τους νοσηλευτές.
Πρέπει να σας πω ότι µε ιδιαίτερη αυταπάρνηση λειτουργούν µε
την συνδροµή και της Πολεµικής Αεροπορίας και µάλιστα µπορούν και σώζουν ζωές.
Σε ποιες κατευθύνσεις κινούµαστε; Πρώτα απ’ όλα να υπάρχει,
πραγµατικά, µια επάρκεια άµεσης αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών στα ίδια τα νησιά. Στον βαθµό, λοιπόν, του δυνατού
να υπάρχει η ανάπτυξη µε το αναγκαίο ιατρικό εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό και σίγουρα στον βαθµό που και αυτό είναι

αναγκαίο µε ένα πρόγραµµα τηλεϊατρικής ιδιαίτερα για τα µικρά
νησιά. Αυτό φυσικά είναι για τις πρώτες ανάγκες και για τα περιστατικά που δεν είναι τόσο σοβαρά.
Το δεύτερο, που είναι εξίσου σοβαρό, είναι να λειτουργήσουν
ακόµα πιο αποτελεσµατικά και τα περιφερειακά νοσοκοµεία στα
νησιά µας ώστε να µπορεί να υπάρχει και µια διακοµιδή, γιατί δεν
είναι όλες οι περιπτώσεις εκείνες που χρειάζεται να έρθουν στην
Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. Αυτό επίσης είναι κρίσιµο και είναι
κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερο βάρος, ώστε τα περιφερειακά νοσοκοµεία να µπορούν να αντιµετωπίζουν και σοβαρά περιστατικά. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι δίνουµε και
ιδιαίτερη σηµασία και στις νέες προσλήψεις ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και στην ενίσχυση των µονάδων εντατικής
θεραπείας στα περιφερειακά νοσοκοµεία.
Το τρίτο είναι αυτό καθ’ αυτό το να µπορέσει το ίδιο το ΕΚΑΒ
να λειτουργήσει ακόµα µε περισσότερα µέσα για την κάλυψη των
νησιών.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχουµε αυτήν τη στιγµή στη
Χίο λειτουργεί ένας τοµέας του ΕΚΑΒ ο οποίος υπάγεται στο παράρτηµα µε έδρα τη Μυτιλήνη. Κατανοώ απ’ την ερώτησή σας
ότι θα θέλατε να είναι ακόµα πιο ενισχυµένος αυτός ο τοµέας.
Είναι κάτι, λοιπόν, το οποίο και εµείς θα κοιτάξουµε και µε τον
σχεδιασµό το συνολικό του ΕΚΑΒ να λάβουµε υπ’όψιν και αυτές
τις παρατηρήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κύριος Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, το νοσοκοµείο της Χίου έχει, περίπου, εξήντα
σοβαρά περιστατικά το χρόνο που έχουν ανάγκη αεροδιακοµιδής. Επίσης, εκατόν πενήντα περιστατικά είναι αυτά, τα οποία
δεν είναι σοβαρά, ωστόσο, λόγω των πιέσεων των ασθενών και
όλης της αναστάτωσης που δηµιουργούν κάτι τέτοιες υποθέσεις,
παραπέµπονται στο ΕΚΑΒ, δηµιουργώντας πολλές φορές περαιτέρω συµφόρηση. Αυτό είναι το ένα στοιχείο.
Το δεύτερο είναι ότι, ειδικά το Γενικό Νοσοκοµείο Χίου, το Σκυλίτσειο Νοσοκοµείο, θα αποκτήσει προσεχώς και µια µονάδα
εντατικής θεραπείας, πράγµα που σηµαίνει ότι θα µπορούσε να
λειτουργήσει σαν κόµβος, προκειµένου να εξυπηρετούνται και
τα άλλα νησιά.
Το ζήτηµα όµως, είναι η έλλειψη πτητικών µέσων, όπως γνωρίζετε. Μου είπατε για την εγκατάσταση ΕΚΑΒ στο βόρειο Αιγαίο.
Ωστόσο, αυτό έχει παραµείνει στα χαρτιά. ∆ιότι η υπάρχουσα
µονάδα δεν διαθέτει τα απαραίτητα πτητικά µέσα.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά –και ένα αντίγραφο σ’ εσάς- περιγραφή ενός περιστατικού που έγινε τον ∆εκέµβριο του 2009,
στη Χίο, για να διαπιστώσετε ότι το πρόβληµα είναι τριπλό. ∆εν
είναι µόνο η έλλειψη των µέσων, αλλά και όταν αυτά διατίθενται,
υπάρχει το γνωστό πρόβληµα στα νησιά των καιρικών συνθηκών.
Για παράδειγµα, τότε το ∆εκέµβριο ένα C127 δεν µπόρεσε να
προσγειωθεί µε αποτέλεσµα να κινδυνεύσει η ζωή ενός νεογνού.
Το δεύτερο είναι οι ευθύνες των γιατρών σε σχέση µε το θέµα
της πρότασης ή µη διακοµιδής των ασθενών στην Αθήνα. Ξέρετε
ότι µπορεί να κληθούν να καταβάλλουν οι ίδιοι τους πόρους.
Και το τρίτο είναι µια γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων.
Θέλω, λοιπόν, να σας παρακαλέσω να ξαναδείτε το ζήτηµα της
ολοκληρωµένης παροχής υπηρεσιών υγείας, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές. Και αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί
έχετε υπηρετήσει, όπως και εγώ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
γνωρίζετε τι θα πει ολοκληρωµένη προσέγγιση, δηλαδή ενασχόληση και στις τρεις πτυχές των πολιτικών: υποδοµές, στελέχωση και υπηρεσίες. Θα πρέπει να δείτε µε πολύ µεγάλη
προσοχή αν είναι δυνατόν να µπορεί να αναβαθµιστεί και να γίνει
ειδικά στην Χίο για την κάλυψη του βορείου Αιγαίου, µια σύγχρονη µονάδα µε τα απαραίτητα πτητικά µέσα παντός καιρού
λαµβάνοντας υπ’όψιν, βεβαίως, και τη δυνατότητα που έχει και
το νοσοκοµείο να εξυπηρετήσει και τα άλλα νησιά.
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Θα ήθελα να πω, ειδικά για τα ζητήµατα της υγειονοµικής περίθαλψης στη νησιωτική Ελλάδα, ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να
τα έχει σαν µεγάλη προτεραιότητα. Και αυτό για τον αυτονόητο
υγειονοµικό λόγο αλλά και για την ευρύτερη οικονοµική και κοινωνική επίπτωση που έχουν. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η παροχή ελλιπών υπηρεσιών υγείας, συνεπάγεται στην ουσία,
συρρίκνωση του πληθυσµού. Συρρίκνωση του πληθυσµού σε
αυτές τις περιοχές, σηµαίνει οικονοµικός µαρασµός. Είναι συνώνυµα όλα αυτά και νοµίζω ότι θα πρέπει να εξειδικεύσουµε
πολύ περισσότερο αυτήν την ατζέντα, ιδιαίτερα όταν ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός, πριν από δύο χρόνια σε οµιλία του στη Χίο, είχε
αναγάγει το θέµα αυτό σε πολύ µεγάλη προτεραιότητα. Είχε, δηλαδή, υποσχεθεί παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας µε
έµφαση στην αεροδιακοµιδή.
Τέλος, κυρία Υπουργέ, εκτός από αυτό το κέντρο -και την ευαισθησία που ξέρω ότι έχετε σε αυτά τα ζητήµατα και βέβαια τη
σοβαρότητα µε την οποία τα αντιµετωπίζετε- θέλω να επισηµάνω
ότι υπάρχουν και επείγοντα περιστατικά, τα οποία πολλές φορές
-και σε άλλα νησιά, όχι µόνο στη Χίο- οδηγούν σε απώλεια ζωών
ακριβώς λόγω της ευθύνης, την οποία πολλές φορές οι τοπικοί
γιατροί δεν αναλαµβάνουν. Αυτό είναι ένα ζήτηµα διαρθρωτικό,
για να µη χρησιµοποιήσω κάποια άλλη λέξη που ενδεχοµένως
δεν είναι κατάλληλη εδώ.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τους πόρους, από τον προϋπολογισµό
του 2010 είδαµε µειωµένους πόρους στο θέµα των προσλήψεων.
Είδαµε κατά 4%, αν θυµάµαι καλά, µείωση των υπερωριών και,
βέβαια, διαπιστώσαµε και κάποια προβλήµατα σε ό,τι αφορά την
έλλειψη πόρων στην πρωτοβάθµια περίθαλψη.
Αυτά τα τρία µαζί δείχνουν ότι ακόµα και αν έχετε σαν προτεραιότητα την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας, δεν
έχετε αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισµό για να την εξυπηρετήσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, καταθέτει για τα πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου: Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να επισηµάνω -και φαντάζοµαι ότι και ο
αγαπητός συνάδελφος θα το δεχθεί- ότι µέσα σε τρεις µήνες δεν
µπορούµε φυσικά να αναστρέψουµε τα προβλήµατα που έχει η
περίθαλψη στα νησιά και φυσικά στο ΕΚΑΒ. Κάνουµε, όµως, µια
πολύ σοβαρή προσπάθεια.
Τα θέµατα της υγείας, σαφώς, δεν είναι θέµατα στα οποία και
εµείς θέλουµε να µπούµε σε µία λογική µικροκοµµατισµού, δηλαδή, δεν θέλουµε να πούµε κάθε φορά τι παραλάβαµε, παρ’ ότι
και αυτό είναι ένα δεδοµένο, όταν έχουµε τα νοσοκοµεία, τα
οποία έχουν ένα τεράστιο χρέος 6,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
όταν υπάρχει τεράστια υποστελέχωση, την οποία ήδη µε πρώτες ενέργειες έχουµε ξεκινήσει. Φυσικά είναι τα πρώτα βήµατα,
δεν έχουµε την ψευδαίσθηση ότι µε αυτές τις ενέργειες λύνουµε
τα προβλήµατα, αλλά, όµως, είναι θετικές ενέργειες.
Αναφέροµαι και στη µεγάλη προκήρυξη για τους τρεις χιλιάδες εκατόν τρεις νοσηλευτές που βγήκε στις 21 ∆εκεµβρίου, ως
πρώτη εφαρµογή του νέου νόµου για τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ.
Φυσικά και θα είµαστε συνεπείς στη νέα προκήρυξη των τριών χιλιάδων που θα βγει στις επόµενες εβδοµάδες. Είµαστε σε µία
φάση που τώρα γίνεται ένας διάλογος για το πώς θα γίνουν
αυτές οι κατανοµές. Θα δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση στα περιφερειακά νοσοκοµεία και µάλιστα των νησιών -θέλω να σας το διαβεβαιώσω. Και όσον αφορά φυσικά τις θέσεις των χιλίων
γιατρών, πέραν των οργανικών θέσεων, και εκεί θα το κοιτάξουµε, προκειµένου να µπορούν και τα νοσοκοµεία των νησιών και της Χίου- να έχουν το αντίστοιχο δικό τους µερίδιο.
Σε κάθε περίπτωση, νοµίζω, συµφωνούµε στην διαπίστωση ότι,
τουλάχιστον, τα µισά σοβαρά περιστατικά θα µπορούσαν µέσα
από τη στελέχωση και τη σωστή λειτουργία των νοσοκοµείων και
φυσικά µέσα από την ανάπτυξη των Μονάδων Εντατικής Θερα-

2813

πείας να αντιµετωπιστούν.
Εδώ, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εµείς στηρίζουµε προκειµένου το Σκυλίτσειο Νοσοκοµείο να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, να µπορεί να
αντιµετωπίζει γρήγορα -γιατί όσο πιο γρήγορα αντιµετωπιστούν
τόσο καλύτερα- αλλά και, ταυτόχρονα, να µη χρειάζεται το ΕΚΑΒ
να απασχολείται µε περιστατικά που θα µπορούσαν πολύ αποτελεσµατικά και σωστά να αντιµετωπιστούν σε επίπεδο νοµαρχιακών και περιφερειακών νοσοκοµείων.
Η διαπίστωση, λοιπόν, ότι τα ζητήµατα της υγείας είναι στην
πρώτη γραµµή για όλη την περιφέρεια και ιδιαίτερα για τα νησιά,
έχετε απόλυτα δίκιο ότι είναι όρος και προϋπόθεση για να µείνουν ζωντανά τα νησιά και οι τοπικές κοινωνίες και φυσικά είναι
και όρος της ίδιας της ανάπτυξης των νησιών, καθώς ξέρουµε
ότι ειδικά το καλοκαίρι και όλη την τουριστική περίοδο έχουµε
και µια επιπλέον επιβάρυνση. ∆ηλαδή, έχουµε δύο ιδιαιτερότητες. Και το χειµώνα λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν,
ιδιαίτερα στο Αιγαίο, αλλά φυσικά και το καλοκαίρι που χρειάζεται τα νοσοκοµεία αυτά να µπορούν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτήν τη
γραµµή θα ακολουθήσουµε, όπως ήταν και το δείγµα γραφής το
πρώτο διάστηµα της διακυβέρνησής µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µια αίτηση προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη για ολιγοήµερη άδεια
απουσίας του στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε.
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 2143/7.12.2009 ερώτηση
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας εντατικής
θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου.
Η ερώτηση του κ. Μωραΐτη έχει ως εξής:
«Για πολλά χρόνια παρέµεινε κλειστή η µονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου, παρ’ότι υπήρξε προµήθεια όλου του εξοπλισµού για τη λειτουργία της, που
προερχόταν από χρήµατα του ελληνικού λαού. Αυτό οφείλεται
στο ότι όλες οι κυβερνήσεις δεν προέβαιναν στην πρόσληψη του
απαραίτητου για τη λειτουργία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Οδεύανε και οδεύουν στην κατεύθυνση υποβάθµισης
του δηµόσιου νοσοκοµείου για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης,
της επιχειρηµατικής δράσης µέσα και έξω από αυτό, αφού από
το σύνολο των κρεβατιών των ΜΕΘ τα µισά ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα.
Πριν λίγους µήνες και κάτω από την πίεση των κατοίκων άρχισε να λειτουργεί η ΜΕΘ αλλά µε πολλά προβλήµατα, συγκεκριµένα µε µόνο τρία κρεβάτια από τα έξι που διαθέτει, λόγω
έλλειψης ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Στη ΜΕΘ υπηρετούν µόνο τρεις γιατροί από τους επτά που είναι απαραίτητοι,
µαζί µε τον διευθυντή και οκτώ νοσηλεύτριες από τις, τουλάχιστον, δεκαοκτώ που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των έξι
κρεβατιών.
Αυτή είναι η κατάσταση της ΜΕΘ ενός νοµού µε πληθυσµό
διακόσιες τριάντα χιλιάδες άτοµα. Είναι σίγουρο ότι η πλήρη λειτουργία της στοίχισε και στοιχίζει καθηµερινά ανθρώπινες ζωές,
είτε από τραυµατισµούς –µιλάµε για έναν οδικό άξονα ΑντιρρίουΙωαννίνων, απέραντο σφαγείο- είτε από περιστατικά που χρήζανε
άµεση βοήθεια, δεδοµένου ότι η περιοχή της δυτικής Ελλάδας
είναι από τις χειρότερες σε κάλυψη κρεβατιών µονάδων εντατικής θεραπείας.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός αν θα προβεί άµεσα σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την ολοκληρωµένη λειτουργία της
ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου και πιο συγκεκριµένα:
1. Θα προχωρήσει άµεσα σε όλες τις απαραίτητες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για να στελεχωθεί πλήρως η ΜΕΘ µε
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ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο ειδικό υποστηρικτικό προσωπικό,
όπως φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους αλλά και βοηθητικό προσωπικό άκρως απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της µονάδας;
2. Θα γίνουν άµεσα όλες οι απαραίτητες προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για την πλήρη ανάπτυξη του
νοσοκοµείου µε βάση τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής που
καλύπτει και θα σταµατήσουν άµεσα οι ασθενείς να πληρώνουν
µε οποιοδήποτε τρόπο για τις εξετάσεις στα πρωινά και απογευµατινά ιατρικά τακτικά και επείγοντα και για τις παρακλινικές
εξετάσεις και επεµβάσεις στο νοσοκοµείο;».
Στην ερώτηση του κ. Μωραΐτη θα απαντήσει η Υπουργός κ.
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’αρχάς να πω στον αγαπητό συνάδελφο ότι για
την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η υγεία είναι µια µεγάλη προτεραιότητα. Και παρ’ότι, όπως γνωρίζετε, αντιµετωπίζουµε ιδιαίτερα
οξυµένα οικονοµικά προβλήµατα αυτήν την περίοδο, µε τη σαφή
εντολή του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου µπορέσαµε
και ήδη δώσαµε ισχυρό δείγµα γραφής συνολικά για τη στήριξη
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, είτε αυτό αφορούσε τις κατεπείγουσες προσλήψεις µονίµου νοσηλευτικού προσωπικού
µέσω του ΑΣΕΠ είτε την υλοποίηση της υποχρέωσης για τους
δύο χιλιάδες γιατρούς –και µάλιστα αυξήσαµε στους δυο χιλιάδες ενενήντα τρεις. Αυτοί οι επιπλέον γιατροί θα πάνε στις µονάδες εντατικής θεραπείας, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική
προκήρυξη- είτε αφορά την επίλυση του προβλήµατος των εφηµεριών, που όπως ξέρετε είχε θεσµικά, οικονοµικά ζητήµατα, τα
οποία µπορέσαµε µε τον πρώτο νόµο που φέραµε στη Βουλή να
τα αντιµετωπίσουµε.
Σ’ αυτό το πλαίσιο δώσαµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργοποίηση κλινών µονάδων εντατικής θεραπείας. Σίγουρα είναι τα
πρώτα βήµατα. Έχουµε πολύ δρόµο µπροστά µας, αλλά σε κάθε
περίπτωση όταν τον Νοέµβριο καταγράψαµε ότι υπάρχουν εκατόν πενήντα κρεβάτια σε µονάδες εντατικής θεραπείας σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης
προσωπικού και λόγω σε ορισµένες περιπτώσεις έλλειψης εξοπλισµού, το ότι µπορούµε σήµερα να πούµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι αυτήν τη στιγµή έχουν ενεργοποιηθεί ογδόντα
τρία κρεβάτια µονάδων εντατικής θεραπείας σε είκοσι επτά νοσοκοµεία της χώρας συν οκτώ κρεβάτια µονάδων αυξηµένης
φροντίδας, σύνολο ενενήντα ένα, είναι ένα συν, είναι ένα πλεονέκτηµα για τον ελληνικό λαό, για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη µονάδα εντατικής θεραπείας του Αγρινίου -σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχουµελειτουργούν ήδη τα τέσσερα κρεβάτια από τα έξι.
Θέλω να δεσµευθώ απέναντί σας, ότι σ’ αυτήν την προσπάθεια που γίνεται ενεργοποίησης κρεβατιών, θα είναι και τα υπόλοιπα δύο στο άµεσο διάστηµα. Να σας ενηµερώσω, επίσης, ότι
έχω ήδη υπογράψει για την πρόσληψη των δύο µονίµων Επιµελητών Ιατρών Β’ για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Αγρινίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, όσο αµαρτωλή είναι η κατασκευή του νέου νοσοκοµείου του Αγρινίου που είπατε ότι είναι προτεραιότητα για
το ΠΑΣΟΚ, -µιλάµε για δεκαεπτά χρόνια που χτίζεται και όλο βρίσκεται στα ντουβάρια- άλλο τόσο αµαρτωλή είναι η λειτουργία
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκοµείου του Αγρινίου. ∆έκα χρόνια επί ΠΑΣΟΚ και περίπου έξι επί Νέας ∆ηµοκρατίας υπάρχει πλήρης εξοπλισµός, ενώ η µονάδα δεν
λειτουργεί.
Όπως αναφέρθηκε και στην ερώτηση, κάτω από την πίεση των
κατοίκων, στις 10 του Σεπτέµβρη, λίγο πριν τις εκλογές, ξεκίνησαν να λειτουργούν τέσσερα κρεβάτια χωρίς όµως το απαιτούµενο προσωπικό. Παρ’ότι και το ιατρικό και το νοσηλευτικό
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προσωπικό επαρκεί µόνο για δύο κρεβάτια, παρ’ότι η άδεια του
Υπουργείου είναι για δυο κρεβάτια, µε την αυταπάρνηση και την
αυτοθυσία των γιατρών λειτουργούν τα τέσσερα κρεβάτια. Αλλά
αυτό είναι ρίσκο, γιατί όπως είπα, δεν υπάρχει ο απαιτούµενος
εξοπλισµός.
Πέρα απ’ αυτό, δεν είναι µόνο η επάνδρωση µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις γενικότερα στο Νοσοκοµείο του Αγρινίου. Είναι η Παθολογική
Κλινική, η Νευροχειρουργική Κλινική, η Παιδιατρική Κλινική, που
κατά διαστήµατα οδεύουν και φτάνουν στα όρια του κλεισίµατος. Εποµένως πρέπει να παρθούν υπ’ όψιν και όλα αυτά τα ζητήµατα µε αυτά που είπατε για την πρόσληψη.
Επίσης από πληροφορία την οποία έχουµε και από συνεργασία µε τους εργαζόµενους, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Ούτε
κουβέρτες ψύξης και θέρµανσης δεν υπάρχουν. ∆εν υπάρχουν
εργαλεία για αναγκαίες περιπτώσεις, όπως για να γίνουν κάποιες
καλλιέργειες. Εποµένως δεν αρκεί µόνο η πρόσληψη κάποιου
προσωπικού, χρειάζεται και η πλήρης επάνδρωση.
Εµείς λέµε ότι είναι µια συνειδητή επιλογή η απαξίωση, πραγµατικά, του δηµόσιου συστήµατος υγείας. ∆ιότι, όπως αναφέραµε, εκατόν πενήντα κρεβάτια νοικιάζονται µε χρήµατα του
ελληνικού λαού, µε χρήµατα των ασφαλιστικών ταµείων σε ιδιωτικές κλινικές. Εµείς θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και πρέπει να υπάρξει αυτή η λειτουργία των µονάδων
εντατικής θεραπείας.
Και όπως αναφέρεται, έχουµε ένα οδικό δίκτυο που, πραγµατικά, θρηνούµε ανθρώπινες ζωές καθηµερινά -και έχουν χαθεί,
πράγµατι, ανθρώπινες ζωές- επειδή δεν υπήρχε η µονάδα εντατικής θεραπείας.
Εµείς, εν πάση περιπτώσει, καλούµε τον κόσµο της περιοχής,
το λαό της Αιτωλοακαρνανίας να πάρει την υπόθεση στα χέρια
του, να παλέψει για ένα σύστηµα υγείας που θα ανταποκρίνεται,
πραγµατικά, στις ανάγκες της περιοχής.
Κλείνω µε αυτό, που µπορεί να είναι λίγο άσχετο µε τη λειτουργία της µονάδας. Εµείς θα επανέλθουµε γιατί υπήρξε δέσµευση, όσον αφορά τις εργασίες του Νοσοκοµείου του
Αγρινίου, το οποίο ήταν γιαπί πριν λίγο καιρό. Τώρα, δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόµενος σ’ αυτόν το χώρο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κ. Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω, βέβαια, ότι είναι θέµα πολιτικής επιλογής,
αλλά η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε αυτούς τους τρεις µήνες
έδειξε ότι έχει µια άλλη πολιτική επιλογή: Να µην νοικιάζει κρεβάτια εντατικής θεραπείας σε ιδιωτικές κλινικές, αλλά να ενεργοποιεί τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας στα δηµόσια
νοσοκοµεία.
Άρα, λοιπόν, εµείς τραβήξαµε µια διαχωριστική γραµµή απ’
αυτό που παραλάβαµε και µπορέσαµε µέσα σε τρεις µήνες να
ενεργοποιήσουµε ογδόντα τρία κρεβάτια σε δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. Και σ’ αυτήν την προσπάθεια συνεχίζουµε.
Έχουµε βάλει ένα στόχο –και εδώ είµαστε για να µας ελέγξετεότι µέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα έχουµε φτάσει στα εκατόν πενήντα κρεβάτια, φυσικά µε ιδιαίτερη προτεραιότητα για τη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του Αγρινίου.
Όσον αφορά την κατάσταση για τα αναλώσιµα και όλες τις ελλείψεις που έχουν τα νοσοκοµεία, θα σας ενηµερώσω ότι δυστυχώς αυτό που ανακαλύψαµε στο Υπουργείο είναι ότι µέχρι
και πέρυσι δεν υπήρχε καν εγκεκριµένο και υπογεγραµµένο ετήσιο πρόγραµµα προµηθειών. Αυτό εξηγεί κιόλας σε µεγάλο
βαθµό την ασυδοσία γύρω από τις προµήθειες και γιατί φτάσαµε
να έχουµε ένα χρέος 6.200.000.000 ευρώ στα χρέη των νοσοκοµείων.
Από εκεί και πέρα, εµείς προχωράµε µε ένα πρόγραµµα προµηθειών, που είναι συντεταγµένο γι’ αυτήν τη χρονιά, και φυσικά
θα δώσουµε τη µάχη µας, για να µπορεί να εφαρµοστεί µε διαφάνεια, µε κανόνες και µε µία εξοικονόµηση, γιατί υπάρχει χώρος
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για εξοικονόµηση στην υγεία, εκεί ακριβώς που είναι οι προµήθειες και το φάρµακο. Αντίθετα, εκεί που είναι οι προσλήψεις, εκεί
που είναι η στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, εκεί εµείς
ερχόµαστε και επενδύουµε στη δηµόσια υγεία της χώρας µας.
Όσον αφορά τις εργασίες του νοσοκοµείου, έχετε απόλυτα
δίκιο. ∆υστυχώς, η κατάσταση που βρήκαµε όσον αφορά τις εργασίες αυτές είναι ότι δεν υπήρχαν τα κονδύλια, δεν είχαν προβλεφθεί, προκειµένου η εταιρεία που είχε αναλάβει τις εργασίες
να µπορέσει να προχωρήσει και δίνουµε, πραγµατικά, µια µάχη,
για να έχουµε την εξασφάλιση των κονδυλίων και να συνεχιστούν
οι εργασίες του νοσοκοµείου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βαρβάρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 2928/18-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε απόψεις που εκφράζει
η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συµβούλων σε επιστολή της στο
Υπουργείο.
Η ερώτηση του κ. Βελόπουλου έχει ως εξής:
«Σε πολυσέλιδη επιστολή, που απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση
Σχολικών Συµβούλων προς την κυρία Υπουργό Παιδείας, τους
δύο Υφυπουργούς, τον γενικό γραµµατέα και την ειδική γραµµατέα, µε ηµεροµηνία 25 Νοεµβρίου, εκφράζει εντελώς καινοφανείς και περίεργες θέσεις και απόψεις πάνω σε µια σειρά
ζητηµάτων εκπαιδεύσεως, όχι όµως των ελληνοπαίδων, αλλά
αποκλειστικώς των αλλοδαπών µαθητών! (αρ. πρωτ. εγγράφου
τους 57). Το πυκνογραµµένο εξασέλιδο κείµενο, που ανάγει σε
µέγιστο ζήτηµα τον πολυπολιτισµό στο ελληνικό σχολείο και την
κοινωνία τονίζει τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και αναφέρει τις
ανάγκες και ιδιαιτερότητες, που πρέπει, λέει, να προσεχθούν για
τους αλλοδαπούς µαθητές, ενώ θεωρεί τα προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαιδεύσεως ότι δεν λειτουργούν σωστά.
Στις προτάσεις αναφέρει για τη µονιµότητα(;) του µεταναστευτικού φαινοµένου, ενώ επανέρχεται στο ότι η χώρα µας έχει
όλα(!) τα χαρακτηριστικά µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, ενώ
ζητά άµεση νοµοθετική παρέµβαση!
Ερωτάται:
1. Αποτελεί πιεστικό ερώτηµα, αν οι κύριοι αυτοί, που συνέταξαν τις προτάσεις αυτές, έχουν αντιληφθεί στα σίγουρα ότι εργάζονται σε ελληνικά σχολεία και µισθοδοτούνται από το
υστέρηµα, τον κόπο και το µόχθο των Ελλήνων φορολογουµένων πολιτών, οι οποίοι όχι απλώς περιµένουν, αλλά απαιτούν, οι
όποιοι σχολικοί σύµβουλοι να καταβάλλουν τις πλέον εργώδεις
προσπάθειες, πρωτίστως, για την επιµόρφωση και κατάρτιση των
παιδιών τους; Αν έκαναν τον κόπο να αναγνώσουν το Σύνταγµα,
δεν θα διαπίστωναν έκπληκτοι ότι όλες τους οι προτάσεις είναι
απολύτως αντισυνταγµατικές, βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2;
2. Πώς τοποθετείται η ηγεσία του Υπουργείου σε αυτές τις εισηγήσεις, συµφωνεί και αποδέχεται τις προτάσεις αυτές; Είναι
άραγε µέσα στα προβλεπόµενα καθήκοντά τους οι υπαγορεύσεις προτάσεων για δικαίωµα ψήφου στους αλλοδαπούς; Γιατί
δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να προβούν, έστω σε µία µόνο πρόταση, µέσα σε έξι σελίδες υπέρ της καλυτερεύσεως της εκπαιδεύσεως των ελληνοπαίδων;».
Στην ερώτηση του κ. Βελόπουλου θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Χριστοφιλοπούλου.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είµαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πως η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συµβούλων είναι µία ιδιωτική ένωση και
ως τέτοια δεν υπάγεται ούτε στην εποπτεία, ούτε καν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι άλλο, λοιπόν, η
Ένωση Σχολικών Συµβούλων και άλλο ο ρόλος του σχολικού
συµβούλου και, βεβαίως, ο καθένας σχολικός σύµβουλος εντάσσεται στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
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Το Υπουργείο Παιδείας, ξεκινώντας ήδη από τις πρώτες ηµέρες, από την πρώτη εβδοµάδα, έναν ευρύτατο διάλογο για τις
µεγάλες αλλαγές στην παιδεία, για τη δηµόσια δωρεάν παιδεία
για όλους, για το σχολείο που βάζει το µαθητή πρώτα -τον κάθε
µαθητή, γιατί εµείς δεν θέλουµε παιδιά ενός κατώτατου Θεού,
θέλουµε όλοι οι µαθητές να είναι καλοί µαθητές, όλοι οι µαθητές
να µαθαίνουν καλά ελληνικά, καλά µαθηµατικά και όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα- σ’ αυτόν το µεγάλο διάλογο, λοιπόν, τους καλέσαµε όλους.
Ζήτησε να µας δει και η ένωση, την οποία αναφέρετε στην
ερώτησή σας. Βεβαίως, ακούσαµε τις απόψεις τους. Όπως καταλαβαίνετε, το Υπουργείο Παιδείας ακούει, διαβουλεύεται, αλλά
έχει άποψη, έχει πολιτική και βεβαίως έχει θέσεις. Θέλω, λοιπόν,
να σας διαβεβαιώσω ότι ναι, µέληµά µας είναι, όπως είπα, η δηµόσια δωρεάν παιδεία για όλους, αλλά και η προώθηση της ελληνικής παιδείας σε όλα τα παιδιά που νόµιµα ζουν στην Ελλάδα
και που νόµιµα οι γονείς τους εργάζονται στην Ελλάδα.
Και θεωρούµε ότι είναι κεκτηµένο της δηµοκρατίας µας το να
σέβεται τη διαφορετικότητα από τη µια, είτε πρόκειται για διαφορετικότητα που αφορά την κατάσταση ενός ατόµου- και µιλάµε για το φύλο, για το αν το άτοµο έχει αναπηρία ή δεν έχει,
µιλάµε για πολλές διακρίσεις που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ
των ανθρώπων- από τη µια, λοιπόν, µπορούµε να σεβαστούµε
την ετερότητα, από την άλλη είµαστε υποχρεωµένοι να δουλέψουµε ενιαία. Το ενιαίο της παιδείας σηµαίνει, λοιπόν, και το ενιαίο της ελληνικής παιδείας. Θεωρούµε δε ότι το να µάθουν
γρήγορα τη γλώσσα µας τα παιδιά που ζουν µόνιµα και κατοικούν δίπλα στα παιδιά µας είναι ένα κεκτηµένο. Αυτά, λοιπόν, τα
παιδιά που ζουν στη διπλανή µας πόρτα και που µιλούν πολλά
από αυτά πολύ καλά τα ελληνικά, αισθάνονται Ελληνόπουλα. Γι’
αυτό, ακριβώς, και η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να δοθεί η
ελληνική ιθαγένεια υπό προϋποθέσεις, όπου φυσικά µε το αρµόδιο Υπουργείο Εσωτερικών θα υπάρξει και διαβούλευση. ∆εν
είναι, όµως, αυτό θέµα του Υπουργείου Παιδείας. Απλώς θέλω
εδώ να τονίσω ότι ο προνοµιακός χώρος της ένταξης, ο προνοµιακός χώρος της προώθησης των δικών µας ιδεών και του δικού
µας πολιτισµού, αλλά και ο σεβασµός της ετερότητας των
άλλων, σηµαίνει πλούτο για µας, πλούτο για τη χώρα µας,
πλούτο για τη δηµοκρατία µας. Τέτοια είναι η κατεύθυνσή µας
και εφόσον έχετε και άλλη συναφή ερώτηση µε τα όσα µε ρωτάτε, είµαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Το λόγο τώρα έχει ο
ερωτών Βουλευτής κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υφυπουργέ, δεν περίµενα
άλλη απάντηση απ’ αυτήν που µου δώσατε. Απλά αυτό που θέλω
να σας πω είναι το εξής: Αυτή η ιδιωτική εταιρεία θα τιµωρηθεί
γι’ αυτά που λέει; ∆ιότι παραβιάζει σαφέστατα το Σύνταγµα.
Είναι απλά τα πράγµατα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Πρόκειται
για ξεκάθαρη παραβίαση του Συντάγµατος και υπόδειξη προς το
Υπουργείο σας. Πρώτον αυτό.
∆εύτερον εγώ διαφωνώ. Η ελληνική παιδεία δεν είναι κεκτηµένο. Κάνετε λάθος. Είναι δικαίωµα των Ελλήνων οι οποίοι φορολογούνται. Πάλι µπερδεύεστε. Ο Έλληνας πληρώνει φόρο για
να γίνουν τα σχολεία, κυρία Υφυπουργέ, από το υστέρηµά του,
ο αγροτάκος, ο µισθωτός, ο δηµόσιος υπάλληλος. Πρόκειται για
δικαίωµα και όχι για κεκτηµένο.
Θα σας το θέσω και διαφορετικά αν θέλετε. Εµείς φορολογούµαστε να κάνουµε την παιδεία ελληνική, να κάνουµε µια παιδεία συγκροτηµένη, συγκεκριµένη, µε πανανθρώπινες αξίες.
Αλλά από πού και ως πού ίσα και όµοια όλα; ∆εν γίνεται. Εάν
είναι δηµόσια η παιδεία, τότε δεν θα πρέπει να πάνε τα παιδιά
φροντιστήρια. Αφού µιλάµε γενικόλογα και για δηµόσια παιδεία,
τότε γιατί υπάρχουν φροντιστήρια; Ερώτηµα αυτό.
Θα πάω όµως στην ουσία. ∆εν ξέρω εάν τα δικά µας τα παιδιά
ή εσείς ζείτε δίπλα σε παιδιά αλλοδαπών. Εν πάση περιπτώσει
δεν ξέρω που µένετε, δεν µε ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ ζω σε µια
πολύ καλή περιοχή, στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης. ∆εν έχω τέτοια παιδιά στη διπλανή µου πόρτα. Εσείς έχετε; Γιατί τα άλλα
παιδιά, ας πούµε στην περιοχή της Οµόνοιας, τα Ελληνόπουλα ή
τα άλλα παιδιά σε άλλα σχολεία που συµβιώνουν µε αυτά τα παιδιά, έχουν προβλήµατα. Παράδειγµα στη Σαλαµίνα όπου έγιναν
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προχθές επεισόδια. Στο Βόλο επίσης έγιναν επεισόδια µεταξύ
µαθητών. Αυτά τα παιδιά εσείς δεν τα ξέρετε; Γιατί η διάνθιση
και η ωραιοποίηση του προβλήµατος δεν το λύνουν. Προσπαθείτε να διανθίσετε ένα πρόβληµα.
Πάµε και στο Σύνταγµα, για να δώσω έτσι µερικές αναφορές.
Τι λέει το άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Τα λέει ξεκάθαρα. «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους µε
σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή
των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους
πολίτες».
Εδώ µιλάει για εθνική συνείδηση. Εσείς µας µιλάτε για διαπολυπολιτισµό, για πολυπολιτισµική εκπαίδευση. Άλλο πράγµα λέτε
εσείς και άλλο σας λέω εγώ. Αυτή η ιδιωτική εταιρεία θα τιµωρηθεί γι’ αυτά που λέει; Θα επιβληθούν κυρώσεις; Μπορεί κάποιος ιδιώτης να κάνει υποδείξεις στο Υπουργείο; Μπορείτε να
τους δέχεστε και να µιλάτε µαζί τους, όταν το κείµενο -το οποίο
και καταθέτω στα Πρακτικά-αν το διαβάσουν οι συνάδελφοι, θα
µείνουν άφωνοι µε αυτά που γράφουν µέσα; Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και µάλλον δεν γνωρίζουν τι συµβαίνει στο
εξωτερικό, γιατί αυτά που λένε δεν εφαρµόζονται σε καµµιά
χώρα. Εγώ µεγάλωσα ως µετανάστης και έχω παιδεία γερµανική.
Αυτά που λένε εδώ µέσα δεν έχουν καµµιά σχέση µε αυτά που
θέλετε να κάνετε, φαντάζοµαι, εσείς. Όµως θέλω να µου πείτε:
Συµφωνείτε µε αυτά; Αυτό θέλω να µου πείτε -όχι γενικόλογακαι αν η Κυβέρνηση προτίθεται, όχι να τους τιµωρήσει, να τους
βάλει φυλακή, αλλά να τους εγκαλέσει στην τάξη. Να µη σας πω
τι λένε εδώ µέσα. ∆εν χρειάζεται. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά
και όποιος θέλει µπορεί να τα διαβάσει.
Αυτά, κυρία Υφυπουργέ. Ζητώ συγγνώµη για την ένταση, αλλά
εν πάση περιπτώσει άλλο δικαίωµα και άλλο κεκτηµένο. Είναι τελείως διαφορετικές οι έννοιες και οι όροι. Είναι δικαίωµα του Έλληνα να έχει ελληνική παιδεία. Το λέει το Σύνταγµα. Αλλάξτε το
Σύνταγµα αν δεν σας αρέσει. Είναι άλλη ιστορία αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Υφυπουργέ,
έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, δεν
είναι στην πρακτική ούτε στους στόχους του Υπουργείου Παιδείας να εγκαλεί τους ιδιώτες για τις απόψεις τους. Είµαι σίγουρη ότι µπορείτε να κατανοήσετε -παρ’ ότι είναι σαφές ότι
διαφέρουµε πάρα πολύ σε όσα πιστεύουµε- πως το Υπουργείο
Παιδείας δεν έχει ρόλο να εγκαλεί εκάστοτε είτε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες του τόπου, τη ∆ΟΕ, την ΟΛΜΕ και όλους τους κοινωνικούς εταίρους είτε τις παντός είδους...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού συνοµιλείτε…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Παρακαλώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ, κύριε
Βελόπουλε, µη διακόπτετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού συνοµιλεί, κυρία Πρόεδρε...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, σας
άκουσα πάρα πολύ προσεχτικά...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Να απαντήσει η κυρία
Υπουργός και εάν δεν σας καλύπτει, επανέρχεστε µε άλλη ερώτηση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σας άκουσα πολύ προσεχτικά και µε πολύ σεβασµό σε όσα λέτε, παρ’ ότι διαφωνώ µε
αυτά που λέτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Με συγχωρείτε πάρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολύ, αλλά επειδή µε προκαλείτε, εγώ θα σας πω ότι η κόρη µου
και ο γιος µου έχουν καθίσει δίπλα σε Πακιστανάκια, Κινεζάκια
και Ασιατάκια στην πόλη του Λονδίνου όπου ήµουν φοιτήτρια,
όταν έκανα τα µεταπτυχιακά µου και ξέρω πολύ καλά ως γονιός...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι άλλο πράγµα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): ...τι σηµαίνει πολυπολιτισµικό σχολείο. Σας παρακαλώ πολύ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο πράγµα λέτε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σας παρακαλώ, ζητώ
το δικαίωµα να µε ακούσετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν µπήκαν λαθραία...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Βελόπουλε,
πόσες φορές πρέπει να σας ζητήσουµε να µη διακόπτετε; Σας
παρακαλώ πολύ.
Συνεχίστε, κυρία Υπουργέ, και µην κάνετε διάλογο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Απαντήστε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Επειδή σκοπίµως διαστρεβλώνετε, αλλά ευτυχώς υπάρχουν τα Πρακτικά της Βουλής,
θέλω να αναφέρω ότι µίλησα για νόµιµα κατοικούντες πολίτες
στη χώρα µας, µίλησα για τα παιδιά αυτών των πολιτών που πηγαίνουν νόµιµα στα σχολεία µας και µιλώ, κύριε συνάδελφε, για
ένα ειδικό πρόγραµµα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, το οποίο ξεκινάει
πάλι µετά από µία µεγάλη καθυστέρηση.
Είναι το πρόγραµµα που έχει αντικείµενο την εκπαίδευση των
αλλοδαπών και των παιδιών των παλιννοστούντων Ελλήνων, γιατί
και αυτά δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα πολύ καλά. Αφορά,
λοιπόν, τα παιδιά των µεταναστών, των νόµιµα κατοικούντων εδώ
και των παλιννοστούντων.
Αυτό το µεγάλο πρόγραµµα το εµπνεύστηκε για πρώτη φορά
το 1996 ο σηµερινός Πρωθυπουργός, τότε Υπουργός Παιδείας,
Γιώργος Παπανδρέου και µπήκε σε εφαρµογή. Η επόµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν το κατάργησε, το συνέχισε
και εγώ θα πω, προς τιµή της. Βεβαίως, αυτό το πρόγραµµα είχε
την τύχη των µεγάλων καθυστερήσεων που προϋπήρξαν για το
ΕΣΠΑ και σταµάτησε. Είναι και ο κ. Αρναουτάκης εδώ και το γνωρίζει πολύ καλά ως αρµόδιος. Ξεκινάει, λοιπόν, και πάλι. Ξεκινάει
µε καλύτερες προϋποθέσεις.
Πρέπει να σας πω, κύριε Βελόπουλε, πως είδαµε µαζί µε την
κυρία Υπουργό, την κ. ∆ιαµαντοπούλου –η οποία βρίσκεται στο
εξωτερικό αυτήν τη στιγµή τα παιδιά της δεύτερης γενιάς.
Έπρεπε να ήσασταν εκεί. Έπρεπε να το κάνουµε µε όλα τα κόµµατα της Βουλής αυτό, για να ακούσετε «Ελληνόπουλα», παιδιά
που µιλούν την ελληνική γλώσσα. Είναι χάσιµο για εµάς, όταν κάποια από τα Ελληνόπουλα δεύτερης και τρίτης γενιάς ξεχνούν
την πατρίδα. Εµείς δεν θέλουµε να ξεχνούν την πατρίδα ούτε
στην Αυστραλία, ούτε στον Καναδά, ούτε στη Γερµανία.
Έτσι, λοιπόν, και τα παιδιά που κατοικούν εδώ νόµιµα –και µη
διαστρεβλώνετε τα λόγια µας- και που αισθάνονται Ελληνόπουλα
και πολλά απ’ αυτά δεν έχουν ιθαγένεια, αλλά αισθάνονται Έλληνες, όπως υπάρχουν και παιδιά που µιλούν την ελληνική
γλώσσα, η οποία αποτελεί τη βασική τους γλώσσα, δεν θέλουµε
να τα πετάξουµε στον Καιάδα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είπαµε κάτι τέτοιο εµείς;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Εµείς δεν θέλουµε
σχολεία δύο ταχυτήτων...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ιαστρεβλώνετε τα λόγια µας...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): …εµείς δεν θέλουµε
παιδιά ενός κατώτερου Θεού…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Βελόπουλε, σας
παρακαλώ! Είστε υποχρεωµένος να ακούσετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επί προσωπικού το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ, µη διακόπτετε.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε, µε το εξής. Εµείς πιστεύουµε σε µία δηµόσια δωρεάν
παιδεία για όλους, που θα δώσει στα Ελληνόπουλα, αλλά και στα
άλλα παιδιά που κατοικούν νόµιµα στη χώρα, το δικαίωµα της ελληνικής παιδείας, της δηµόσιας δωρεάν ποιοτικής παιδείας για
όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 498/2-11-2009 ερώτηση
του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς την
Υπουργό Υγείας...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆εν υπάρχει προσωπικό, κύριε Βελόπουλε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο «Καιάδας» να διαγραφεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆εν υπάρχει προσωπικό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σε εµένα απάντησε, όµως.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Υπουργός απάντησε.
Εάν δεν συµφωνείτε...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητώ από την κυρία Υπουργό να
διαγραφεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κατ’αρχάς, δεν σας
έχω δώσει το λόγο και µη διακόπτετε. Έχουµε µπει στην επόµενη
ερώτηση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είπαµε να πάει κανείς στον «Καιάδα»;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆εν µπορώ να καταλάβω σήµερα τη στάση σας.
Σας παρακαλώ, συνεχίζουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνω παράκληση στην κυρία
Υπουργό ο «Καιάδας» να διαγραφεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆εν καταγράφονται
αυτά στα Πρακτικά τώρα. ∆εν έχετε το λόγο, δεν υπάρχει θέµα
προσωπικού.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ, µη συνεχίζετε να σχολιάζετε. Ακούγεστε µέχρι το Προεδρείο. Καταλαβαίνετε ότι η υποµονή έχει και κάποια όρια.
Επαναλαµβάνω την ανάγνωση της τέταρτης µε αριθµό 498/211-2009 ερώτησης του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου
Λεβέντη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την παράνοµη απόρριψη νοσοκοµειακών αποβλήτων
σε χωµατερές.
Η ερώτηση του κ. Λεβέντη έχει ως εξής:
«Στο χώρο των Άνω Λιοσίων λειτουργεί µονάδα αποτέφρωσης
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που ανήκει στη δικαιοδοσία του
Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣ∆ΚΝΑ) και
έχει εκχωρηθεί στην εταιρεία «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.». Η µονάδα έχει δυνατότητα να επεξεργάζεται τριάντα τόνους ηµερησίως αλλά, επειδή υπολειτουργεί, επεξεργάζεται µόνο δώδεκα
τόνους την ηµέρα, τη στιγµή που τα δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία της Αττικής παράγουν ετησίως επτά χιλιάδες τριακόσιους τόνους.
Ο ΕΣ∆ΚΝΑ θεωρεί ότι τη βασική ευθύνη για την υπολειτουργία
του αποτεφρωτήρα έχουν οι διοικήσεις των νοσοκοµείων που
δεν στέλνουν τις ποσότητες που πρέπει, αλλά και οι νοµαρχίες,
που δεν τα ελέγχουν.
Οι διοικήσεις των νοσοκοµείων αρνούνται αυτές τις εκτιµήσεις
και σηµειώνουν ότι τα νοσοκοµεία διαχειρίζονται µέρος των αποβλήτων µε δικά τους µέσα.
Σηµείο-κλειδί πάντως είναι το κόστος µεταφοράς και αποτέφρωσης των επικίνδυνων αποβλήτων στον αποτεφρωτήρα του
ΕΣ∆ΚΝΑ, που είναι πολύ πιο υψηλό από την αντίστοιχη τιµή στην
Ευρώπη.
Από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι πολλά νοσοκοµεία απορρί-
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πτουν τα απόβλητά τους παράνοµα στις χωµατερές αντί να τα
καίνε στον ειδικό κλίβανο, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια
υγεία. Οι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν σε δεκαέξι απορριµµατοφόρα που προέρχονταν από µεγάλα νοσοκοµεία της Αθήνας και
κατέληγαν στον ΧΥΤΑ Φυλής.
Με βάση τα προαναφερόµενα, ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Ποιοι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία απορρέουν από την παράνοµη απόρριψη των ιατρικών αποβλήτων σε χωµατερές, όπως
συνέβη στον ΧΥΤΑ Φυλής, και τελικά ποιος έχει την ευθύνη της
ανεξέλεγκτης απόρριψης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και
της µη διοχέτευσής τους στον ειδικό αποτεφρωτήρα;
2. Ποια είναι τα σχέδια διαχείρισης νοσοκοµειακών αποβλήτων από τις νοσοκοµειακές µονάδες και πώς ελέγχεται η υλοποίησή τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου;»
Στην ερώτηση του κ. Λεβέντη θα απαντήσει η Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ξενογιαννακοπούλου.
Έχετε το λόγο, κυρία Υπουργέ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέµα αυτό που θέτει ο
Αντιπρόεδρος κ. Λεβέντης και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από
τη δική µας πλευρά, καθώς υπάρχει µία συναρµοδιότητα µε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, µιας και είναι ένα θέµα που αφορά
και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά φυσικά και τη δηµόσια υγεία, είναι από τα ζητήµατα που πρόκειται να δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία.
Όπως γνωρίζετε, υπήρχε από το 2003 µία πρώτη απόφαση,
Κοινή υπουργική απόφαση, που έθεσε ένα πρώτο πλαίσιο γύρω
απ’ αυτά τα θέµατα. Η αλήθεια είναι ότι στα χρόνια που προηγήθηκαν, µε την προηγούµενη κυβέρνηση, δεν υπήρξε έµφαση
ως προς την εποπτεία και τον έλεγχο. Να σας θυµίσω µάλιστα
ότι το 2007 είχε υπάρξει και µία έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη που έθετε πολύ σοβαρά θέµατα γύρω απ’ αυτήν την υπόθεση και την απουσία επαρκών ελέγχων και εποπτείας.
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κάθε νοσοκοµείο έχει την ευθύνη
να έχει έναν εσωτερικό κανονισµό και είτε υποχρεούται να πηγαίνει, όπως κι εσείς θέσατε µε την ερώτησή σας, για αποτέφρωση αυτά τα απόβλητα µέσω του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων
και Κοινοτήτων του Νοµού Αττικής, είτε ορισµένα νοσοκοµεία
έχουν ζητήσει και έχουν δικές τους εγκαταστάσεις.
Πώς έχει η κατάσταση σήµερα; Χρειάζεται µεγαλύτερη εποπτεία. ∆εν έχουν όλα τα νοσοκοµεία πλήρη εφαρµογή, σε σχέση
µε τους ειδικούς αυτούς κανονισµούς, και γι’ αυτόν το λόγο αυτό
είναι από τα ζητήµατα που και το Σώµα Επιθεωρητών Υγείας και
το Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης παρακολουθούν.
Άρα, λοιπόν, πριν µπω στο ειδικό ερώτηµα που θέσατε, θα πω
ότι την γενική διαπίστωση τη συµµεριζόµαστε και θα κοιτάξουµε
από τη δική µας πλευρά σε σχέση µε τις διοικήσεις των νοσοκοµείων να υπάρξει µία αυστηρότερη εποπτεία και ενηµέρωση για
τον τρόπο εφαρµογής αυτών των ειδικών κανονισµών και, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για τη συνολική
εφαρµογή του νοµικού πλαισίου.
Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριµένη καταγγελία: Θέλω να σας
ενηµερώσω, από την πληροφόρηση που έχω από το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµόσιας Υγείας, ότι ήδη υπάρχει καταγγελία από την
εταιρεία που έχει αναλάβει την αποτέφρωση, στην οποία αναφερθήκατε, σε σχέση µε τις παράνοµες αυτές πράξεις νοσοκοµειακών αποβλήτων. Το Σώµα Επιθεωρητών Υγείας έχει ήδη
αρχίσει να ερευνά αυτήν την υπόθεση και θα σας κρατήσουµε
ενήµερους σε σχέση µε το πόρισµα αυτής της διερεύνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτον. Κατ’ αρχάς, κυρία Υπουργέ, η απάντηση δεν ήρθε
από το Υπουργείο σας. Η ερώτηση είναι από τις 2 Νοεµβρίου
2009 και ήταν τρεις οι ερωτήσεις που είχαν γίνει και ήρθαν από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Από το Υπουργείο Υγείας δεν
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ήρθε απάντηση.
∆εύτερον, πρέπει να δούµε τι γίνεται µε τα νοσοκοµειακά απόβλητα, τα οποία είναι δύο κατηγορίες, είναι τα µολυσµατικά και
είναι και τα τοξικά. Βέβαια εδώ µπορούν να περιληφθούν και
άλλες κατηγορίες, τα κυτταροστατικά, τα αντιβιοτικά, τα θερµόµετρα, ο υδράργυρος, να µην πω και τα ραδιοϊσότοπα που χρησιµοποιούνται στο χώρο της υγείας και που δεν είµαστε σίγουροι
ότι πολλές φορές δεν απορρίπτονται, οι σύριγγες ή τα άλλα
υλικά, που φτάνουν στις χωµατερές.
Εδώ επειδή είναι ένα θέµα, που και εγώ προσωπικά έχω φέρει
επανειληµµένα στη Βουλή, και οι προηγούµενοι Υπουργοί από
αυτό το έδρανο είχαν διαβεβαιώσει ότι γίνονται όλα όσα πρέπει,
πλην όµως, προέκυπτε –το είχε αναπτύξει παλαιότερα εδώ και ο
κ. Γιαννόπουλος µε µία επιχειρηµατολογία- ότι µπορούν τα νοσοκοµειακά απόβλητα να τα διαχειρίζονται και τα νοσοκοµεία µε
κάτι φορητούς αποτεφρωτήρες, οι οποίοι τα έβαζαν στον αχνό.
Αυτά έφθαναν σε µία θερµοκρασία 120ο-130ο C και αυτό ήταν
όλο, από κει και πέρα τα πετάγανε στα σκουπίδια και πήγαιναν
στη χωµατερή.
Αυτό φοβάµαι ότι συνεχίζεται ακόµα. Μάλιστα, στις απαντήσεις που έχουµε πάρει από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, υπάρχουν έλεγχοι που
έχουν γίνει από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, όπου επιβλήθηκαν πρόστιµα σε ορισµένα νοσοκοµεία, γιατί δεν τηρούσαν
αυτές τις προδιαγραφές. Επειδή θα πρέπει να παράγονται τουλάχιστον είκοσι τόνοι νοσοκοµειακών αποβλήτων ηµερησίως στα
νοσοκοµεία της Αθήνας, και τουλάχιστον άλλοι τόσοι στα νοσοκοµεία της υπόλοιπης Ελλάδας, δεν ξέρουµε τι γίνονται αυτά και
πολλές φορές απορρίπτονται εδώ και εκεί.
Πρέπει, δυστυχώς, να πω, κυρία Υπουργέ, ότι έχουν στο παρελθόν αναφερθεί φαινόµενα που ανθρώπινα µέλη βρέθηκαν
στις χωµατερές από ακρωτηριασµούς και είχαν απορριφθεί έτσι,
ελαφριά τη καρδία. Υπάρχει και ένα άλλο σοβαρότατο πρόβληµα, εκτός από τα µολυσµατικά, είναι και τα τοξικά απόβλητα.
Αυτά τα νοσοκοµειακά τοξικά απόβλητα που έχει ζητήσει ο
ΕΣΚΝΑ να αποτεφρώνονται εκεί, ανεβάζοντας τη θερµοκρασία
του αποτεφρωτήρα. Βέβαια αντιλαµβάνοµαι ότι και αυτά παράγουν διοξίνες και πάει λέγοντας.
Όλα τα νοσοκοµειακά απόβλητα, ειδικά τα τοξικά, έχουν και
τέφρες, οι οποίες είναι δύο κατηγοριών, οι ιπτάµενες και οι άλλες
που καθιζάνουν. Αυτές, κανονικά, θα πρέπει να έχουν ειδική διαχείριση. Ο διαχειριστής τα αποθηκεύει σε βαρέλια για να εξαχθούν στο εξωτερικό και λέει ότι αποθηκεύονται στο χώρο του
αποτεφρωτήρα.
Πριν από µερικούς µήνες, όµως, κυρία Υπουργέ, στον Ασπρόπυργο δεκάδες βαρέλια µε αυτήν τη τοξική τέφρα βρέθηκαν να
έχουν σκορπιστεί στους δρόµους, γιατί κάποιοι από την περιοχή
που ήθελαν τα βαρέλια, τα πήραν και αδειάσανε την τέφρα
στους δρόµους. Και από πού τα πήραν; Από το χώρο της χωµατερής φυσικά, κυρία Υπουργέ. ∆εν αποθηκεύονται, γιατί σύµφωνα µε όσα λέει το ΥΠΕΧΩ∆Ε, πρέπει να είναι έξι χιλιάδες τόνοι
από καθιζήσεις αποβλήτων και τρεις χιλιάδες από ιπτάµενες τέφρες.
Εποµένως σε αυτά δεν υπάρχει σωστή διαχείριση και είναι
εξαιρετικά επικίνδυνο, κυρία Υπουργέ. Έχουµε µία περιοχή που
έχει φορτωθεί τόσο πολύ, µε τις χωµατερές, µε τα διυλιστήρια,
µε όχι τις δέκα, αλλά τις εκατό πληγές του Φαραώ, και της φορτώνουµε και αυτό. Και τα τοξικά νοσοκοµειακά απόβλητα να καίγονται και οι τέφρες να σκορπίζονται στους δρόµους. Αυτά είναι
πράγµατα εγκληµατικά, κυριολεκτικά, και χαίροµαι που είπατε
ότι θα ασχοληθείτε άµεσα και σοβαρά µε αυτό το θέµα. Έχουµε,
ήδη, αργήσει και δεν πρέπει να καθυστερήσουµε άλλο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι είναι ένα πολύ ανησυχητικό θέµα και είναι
ένα ζήτηµα στο οποίο πρέπει να δώσουµε πολύ µεγαλύτερη σηµασία. ∆υστυχώς η εποπτεία και ο έλεγχος, που υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια ήταν ελλιπής.
Και εδώ βέβαια µπαίνει ένα θέµα συναρµοδιότητας και ως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προς την εποπτεία. Γιατί σαφώς τη βασική ευθύνη την έχει το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο επιθεωρητής περιβάλλοντος,
δηλαδή, το τι γίνεται από τη στιγµή που πάνε στον αποτεφρωτήρα και στη συνέχεια. Αλλά σαφώς από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας –και αυτές είναι οι οδηγίες µας εξάλλου και γι’ αυτό
σας είπα ότι και το Σώµα Επιθεωρητών Υγείας ήδη διενεργεί
έρευνα γι’ αυτήν την καταγγελία- οφείλουµε να έχουµε ένα αποτελεσµατικό έλεγχο, πρώτα απ’ όλα ότι όλα τα νοσοκοµεία έχουν
αυτόν τον ειδικό κανονισµό, ότι φυσικά τον εφαρµόζουν και ότι
βέβαια λαµβάνουν όλα αυτά τα µέτρα τα ειδικά, που και εσείς
τώρα αναφέρατε.
Σε σχέση µε τη συγκεκριµένη καταγγελία, όπως σας είπα, διερευνάται. Την άλλη καταγγελία που τώρα αναφέρατε, δηλαδή,
αυτό το περιστατικό που έγινε στον Ασπρόπυργο, είναι ένα ζήτηµα που θα ρωτήσω να µάθω ποια είναι η συνέχεια της έρευνας
αυτής. Απ’ ό,τι έχω καταλάβει, έχουν επιληφθεί ήδη οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι µια σαφής
οδηγία και προς τους αρµόδιους διοικητές των υγειονοµικών περιφερειών αλλά πάνω απ’ όλα για τους διοικητές των νοσοκοµείων, ότι πρέπει να υπάρχει µια αυστηρότατη τήρηση των
συγκεκριµένων προϋποθέσεων. Και εδώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτό το σηµείο θα υπάρξει από εµάς η αυστηρή
εντολή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Αναφορές – ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 926/11-11-2009 ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς
την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε επενδυτικά σχέδια στην Κρήτη που εκκρεµούν για την
υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόµο.
Η ερώτηση του κ. Αυγενάκη έχει ως εξής:
«Ο επενδυτικός νόµος 3299/2004 χορηγεί ελκυστικά κίνητρα
για επενδύσεις άνω των 100.000 ευρώ, σε όλους τους τοµείς της
οικονοµίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα µεγέθους, δίνοντας έµφαση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόµενους
κλάδους της οικονοµίας. Σε συνέχεια της τροποποίησής του µε
τον 3522/2006, δηµοσιεύθηκαν οι κανονιστικές αποφάσεις για
την ενεργοποίηση των διατάξεών του και είναι δυνατή η υποβολή
επενδυτικών αιτηµάτων. Σηµειώνεται πως πριν την υποβολή του
έντυπου φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία, είναι υποχρεωτική η
ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. Στην Κρήτη, το σχετικό επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν
µεγάλο, ήδη έχουν χρηµατοδοτηθεί αρκετές επενδύσεις, αρκετές επενδύσεις, ενώ δεν είναι λίγοι και οι φάκελοι σε εκκρεµότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται η αρµόδια Υπουργός:
1. Πόσες είναι οι εγκεκριµένες επενδύσεις που βρίσκονται στη
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Κρήτης, πόσες ακόµα εκκρεµούν προς έγκριση. Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισµός τους;
2. Πόσες είναι οι εγκεκριµένες επενδύσεις στο Υπουργείο Οικονοµίας που έχουν κατατεθεί από την Κρήτη και από το Ηράκλειο και πόσες µένει να αξιολογηθούν ακόµα και ποιου
συνολικού προϋπολογισµού;
3. Τι χρονοδιάγραµµα έχει κάνει το Υπουργείο Οικονοµικών για
να πληρωθούν όλοι οι επενδυτές, που είτε προχώρησαν σε
ίδρυση είτε σε επέκταση της επιχείρησής τους, ολοκλήρωσαν
την κατασκευή και µένει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς
τρίτους;
4. Πόσα χρήµατα πρέπει να καταβληθούν στα εγκεκριµένα και
ολοκληρωµένα επενδυτικά σχέδια, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας
Κρήτης όσο και σε επίπεδο Υπουργείου Οικονοµικών;».
Στην ερώτηση του κ. Αυγενάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρος Αρναουτάκης.
Έχετε το λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Αντα-
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γωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο ν.3299/2004,
όπως ισχύει, παρέχει ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν πολλούς τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
όπως ο πρωτογενής τοµέας, ο δευτερογενής τοµέας, ο τουρισµός, οι υπηρεσίες.
Στις διατάξεις του νόµου, από τη θέσπισή του µέχρι και σήµερα έχουν υπαχθεί επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Κρήτης ως ακολούθως:
Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
πεντακόσια ογδόντα οκτώ σχέδια µε προϋπολογισµό 2.211 εκατοµµυρίων ευρώ ύψος επένδυσης και 769.862.000 ευρώ ύψος
ενίσχυσης. Στην Περιφέρεια Κρήτης χίλια διακόσια είκοσι έξι
επενδυτικά σχέδια µε 1.004.827.000 ευρώ ύψος επένδυσης και
380.218.000 ευρώ ύψος ενίσχυσης. Όσον αφορά τα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο µας έχουν εγκριθεί
εκατόν τριάντα τέσσερα επενδυτικά σχέδια, µε ύψος επένδυσης
985.860.000 ευρώ και ύψος ενίσχυσης 346.863.000 ευρώ.
Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουµε χίλια είκοσι επτά επενδυτικά
σχέδια, µε ύψος επένδυσης 729.000.000 ευρώ και ύψος ενίσχυσης 274.000.000 ευρώ. Σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια προβλέπεται ότι θα δηµιουργηθούν τρεις χιλιάδες εξακόσιες θέσεις
εργασίας. Και όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµά σας, περιµένουµε ότι θα κατατεθούν και άλλα επενδυτικά σχέδια µέχρι τις 29
του µήνα που λήγει η προθεσµία για την υποβολή τους. Στο
Υπουργείο µας έχουµε περισσότερα από τετρακόσια εξήντα
πέντε επενδυτικά σχέδια, µε προϋπολογισµό 610.000.000 ευρώ
και αιτούµενη επιχορήγηση 210.000.000 ευρώ και στην Περιφέρεια Κρήτης έχουµε εκατόν εξήντα επενδυτικά σχέδια µε προϋπολογισµό 100.000.000 ευρώ.
Οι αναληφθείσες υποχρεώσεις: α) στην ανταπόκριση στα αιτήµατα των επιχειρήσεων έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του
νόµου και αφορούν την πορεία υλοποίησης των εγκεκριµένων
επενδύσεών τους, όπως π.χ. διενέργεια ελέγχων, εκδόσεις αποφάσεων, ολοκλήρωσης εκταµίευσης επιχορηγήσεων κλπ. και β)
της αντιµετώπισης στις δικαιολογηµένες διαµαρτυρίες του επιχειρηµατικού κόσµου για τις καθυστερήσεις εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων επέβαλαν ως βασική προτεραιότητα την επίλυση
των ζητηµάτων αυτών. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι µέχρι σήµερα
έχουµε πάνω από τριάµισιχιλιάδες επενδυτικά σχέδια, τα οποία
περιµένουν να αξιολογηθούν. Γι’ αυτό, λοιπόν, πήραµε την απόφαση, µέχρι 29 Ιανουαρίου να κλείσει ο αναπτυξιακός νόµος και
να προχωρήσουµε µετά σε ένα νέο αναπτυξιακό.
Επίσης, πρέπει να πω όσον αφορά την Περιφέρεια Κρήτης ότι
όλες οι πληρωµές που πρέπει να δώσουµε είναι περίπου
26.000.000 ευρώ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και
να ευχαριστήσω και τον κύριο Υπουργό για τις πληροφορίες.
Επιτρέψτε µου να σηµειώσω ότι βρισκόµαστε εδώ σήµερα και
συζητάµε µία ερώτηση που έµεινε αναπάντητη από τις 11 Νοεµβρίου 2009 και δεν αφορά εσάς, κυρία Πρόεδρε, αυτή η σηµείωση. ∆ηλαδή, εδώ και πάνω από δύο µήνες, αγαπητέ κύριε
Υπουργέ, δεν είχατε κάτι να µας πείτε, όχι εσείς προσωπικά, το
Υπουργείο, επί των ερωτηµάτων που είχα θέσει, όπως είπα από
τις αρχές του Νοέµβρη. Όµως, αυτή η καθυστέρηση και η ολιγωρία είναι τελικά, όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα, που χαρακτηρίζει τον τρόπο που κυβερνάτε. Και λόγω αυτών των
χαρακτηριστικών σας, αλλά και της απουσίας σαφούς σχεδίου
και πλάνου διακυβέρνησης, αδυνατείτε να διαχειριστείτε τα σηµαντικά προβλήµατα του τόπου και να λάβετε ουσιαστικές αποφάσεις. Βεβαίως χαρακτηριστική ολιγωρία της Κυβέρνησης
υπάρχει στο θέµα του αναπτυξιακού νόµου, η οποία και κυριολεκτικά έχει παγώσει την επενδυτική δραστηριότητα που εµπίπτει στο πλαίσιο του νόµου αυτού.
Αντίστοιχα ολιγωρία, κύριε Υπουργέ, υπήρξε και στην επιλογή
του κατάλληλου έως καταλληλότερου για τη θέση του γενικού
γραµµατέως στο Υπουργείο σας, που µόλις µία εβδοµάδα πριν,
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εξ όσων γνωρίζω, τελικά επελέγη ο καλός ή ο καλύτερος και ευελπιστώ να βοηθήσει στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Προσωπικά το θεωρώ αδιανόητο πάντως όλο αυτό που συµβαίνει µε τον
αναπτυξιακό νόµο, όταν καιγόµαστε για την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας και τη στιγµή που ψάχνουµε να βρούµε
λεφτά και που δεν έχει συγκληθεί από τον περασµένο Οκτώβριο,
όπως καλά είπατε, η κεντρική γνωµοδοτική επιτροπή του επενδυτικού νόµου. Και ως εκ τούτου, δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης των νέων επενδυτικών σχεδίων, που είναι στο
στάδιο της αξιολόγησης των τροποποιήσεων υλοποιηµένων σχεδίων και των αποφάσεων ολοκλήρωσης των ήδη εγκεκριµένων
επενδυτικών έργων. Συµπληρώνω µάλιστα ότι µε βάση το σχέδιο νόµου για τη ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών
οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ο επενδυτικός νόµος 3299
του 2004 θα κλείσει, όπως είπατε πολύ καλά στις 29 του Γενάρη.
Παράλληλα, όπως έχετε ανακοινώσει, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε επανεξέταση του συνόλου των ρυθµίσεων για την
απαιτούµενη αναµόρφωση του ν.3299. Να σας πω τι σηµαίνει
αυτό, για να το καταλάβουν και οι πολίτες που µας παρακολουθούν και αν κάπου διαφωνείτε, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ διορθώστε µε στη δευτερολογία σας. Σηµαίνει ότι ο νέος νόµος για
να λάβει την προαπαιτούµενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα «φάει» όλο το 2010, χωρίς επενδυτικό νόµο και πως θα
αφήσουµε στεγνή την αγορά και µετέωρους τους επενδυτές σε
µία κρίσιµη οικονοµική συγκυρία µε καταστροφικές συνέπειες
για τη χώρα. Ελπίζω να αναγνωρίσετε άµεσα το λάθος σας και να
αναθεωρήσετε άµεσα, επαναλαµβάνω, τη στάση σας στο συγκεκριµένο θέµα. Εξίσου είναι αδιανόητο το γεγονός ότι εδώ και
δύο και πλέον µήνες δεν µπορείτε να απαντήσετε σε τέσσερα
απλά ερωτήµατα που σας έθεσα και έπρεπε να φθάσουµε στο
σηµείο να σας φέρω στη Βουλή, να σας αποσπάσω από το σηµαντικό έργο σας, για να µου δώσετε αυτά τα στοιχεία, που βεβαίως το Υπουργείο σας έπρεπε να τα έχει από τις πρώτες
εβδοµάδες, αν όχι τον πρώτο τουλάχιστον µήνα που αναλάβατε
τη διακυβέρνηση του τόπου αυτού.
Μας είπατε, κύριε Υπουργέ -και κλείνω µε αυτό- µε λεπτοµέρεια –και χάρηκα γι’ αυτό- για το πόσα επενδυτικά σχέδια έχετε
και πόσα χρήµατα πρέπει να διασφαλιστούν για να πληρωθούν
όλα τούτα.
Το θέµα είναι: Πότε θα γίνουν αυτά; Πότε θα πληρωθούν; Πότε
θα εισπράξουν χρήµατα οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη υλοποιήσει τις επενδύσεις τους και αναµένουν να ανοίξετε τη στρόφιγγα ώστε να εισπράξουν και αυτοί χρήµατα; Αυτό είναι το ένα.
∆εύτερον, πότε θα είστε σε θέση να ενεργοποιήσετε εκ νέου
το βελτιωµένο κατά τα άλλα από την Κυβέρνησής σας αναπτυξιακό νόµο ώστε να τονώσετε ουσιαστικά την αγορά και να ενισχύσετε τις υπάρχουσες ή και εν δυνάµει επενδύσεις;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τρία λεπτά για να δευτερολογήσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, πρέπει να γνωρίζουµε ότι πρέπει να
υπάρχει σοβαρότητα από το κράτος και η σοβαρότητα είναι να
µπορούµε να πληρώσουµε τους επενδυτές και όχι να γίνεται ό,τι
γινόταν µέχρι σήµερα. Και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από
εµένα γιατί είστε γνώστης του αντικειµένου και γνωρίζετε πώς
λειτουργούσε όλο αυτό το σύστηµα.
Και, βέβαια, πρέπει να ζητήσουµε συγγνώµη γιατί δεν απαντήσαµε στην ερώτησή σας από το Νοέµβρη. Ίσως όµως είναι
καλύτερα γιατί είδατε ολοκληρωµένα πού έχουν πάει τα επενδυτικά σχέδια. Όταν σήµερα έχουµε τριάµισι χιλιάδες επενδυτικά σχέδια που πρέπει να αξιολογηθούν, αντιλαµβάνεστε τι
ύψος προϋπολογισµού έχουµε και πρέπει να δώσουµε.
Όµως, εµείς τι κάνουµε; Μέσα στο ∆εκέµβρη παρά το ότι
έπρεπε να πληρώσουµε για τους µήνες Οκτώβρη, Νοέµβρη, ∆εκέµβρη 700.000.000 για να κλείσουµε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης –γιατί παρ’ ότι είχαµε ακούσει ότι είχε κλείσει διαπιστώσαµε ότι δεν είχε κλείσει και έπρεπε να πληρώσουµε αυτά τα
χρήµατα- δώσαµε επιπλέον 64.000.000 και πληρώσαµε και τις
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δαπάνες για εγκεκριµένα του αναπτυξιακού νόµου, επενδυτικά
σχέδια. Την προηγούµενη εβδοµάδα υπογράψαµε 150.000.000
και ήδη πραγµατοποιείται εκταµίευση από αυτήν την εβδοµάδα
ούτως ώστε αυτοί οι επενδυτές, οι οποίοι εκλιπαρούσαν στο
Υπουργείο είτε τον Υπουργό είτε τον Υφυπουργό είτε τους υπαλλήλους, µε ό,τι γνωστό γινόταν, να µη χρειαστεί να ξανακάνουν
κάτι τέτοιο. Σε όλους αυτούς τους επενδυτές ανάλογα µε το πώς
έχουν προχωρήσει την επένδυσή τους, π.χ. υλοποίηση 50% του
εγκεκριµένου έργου το Υπουργείο µας θα καταβάλει σοβαρή
προσπάθεια, εντός των πρώτων µηνών του τρέχοντος έτους και
στο πλαίσιο της δεδοµένης δηµοσιονοµικής κατάστασης να
ανταποκριθεί στις υπάρχουσες υποχρεώσεις. Και έχουµε βάλει
ένα στοίχηµα, ότι µέχρι τον Ιούνιο θα έχουν εξοφληθεί όλα τα
επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουµε εγκρίνει. Γιατί η σοβαρότητα,
η υπευθυνότητα του κράτους είναι να είναι σωστό απέναντι στο
κάθε επενδυτή και θεωρώ ότι αυτό που έχουµε κάνει είναι ό,τι
καλύτερο µπορούσε να γίνει για να τονωθεί η αγορά και να ενισχυθεί η οικονοµική δεινότητα.
Επίσης, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Αυγενάκη, πρέπει να σας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πω ότι µπορούµε να προχωρήσουµε σε έναν καλύτερο νόµο. Ο
νόµος είναι καλός. Το έχει δηλώσει η Υπουργός µας. Εµείς όµως
θέλουµε να κτίσουµε πάνω σε ό,τι θετικό παραλαµβάνουµε. ∆εν
θέλουµε να γκρεµίζουµε. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι όσον
αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα έχουµε κανένα απολύτως πρόβληµα από το δεύτερο εξάµηνο του 2010 θα έχουµε
εγκεκριµένο το νέο αναπτυξιακό γιατί τα ποσοστά περίπου θα
είναι τα ίδια και ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτείται
µόνο να κοινοποιήσουµε το νέο νόµο.
Άρα, να είστε σίγουρος και βέβαιος ότι προχωρούµε µε αυτό
που αρµόζει σε µια υπεύθυνη Κυβέρνηση για την υλοποίηση του
αναπτυξιακού νόµου, του επενδυτικού νόµου που θα δώσει την
ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια, που θα δώσει θέσεις εργασίας αλλά παράλληλα και αξιοπιστία σε όλο το σύστηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερησία διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές
διατάξεις».
Στη συνεδρίαση της Πέµπτης στις 21/01/2010 ολοκληρώθηκε
η συζήτηση επί της αρχής και υπεβλήθη αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Η ονοµαστική ψηφοφορία σύµφωνα µε
οµόφωνη απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων στις
21/01/2010 θα διεξαχθεί σήµερα στις 21.00’.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας, κ. Παπαδόπουλο, σας ενηµερώνω ότι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου έχει οριστεί ως ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Γκιόκας.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αθανάσιος
Παπαδόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώσαµε τη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου
και χρειάζεται να υπενθυµίσουµε και να διευκρινίσουµε ότι µε
αυτό το νοµοσχέδιο θέλουµε να επέµβουµε πολύ γρήγορα στην
κρίσιµη περιοχή της ανατολικής Αττικής η οποία υπέστη τις καταστροφικές συνέπειες από τις πρόσφατες πυρκαγιές του 2009.
Θέλουµε να παρέµβουµε άµεσα υπερπηδώντας όλα τα εµπόδια
που προκύπτουν από το παρόν νοµικό πλαίσιο και διαιωνίζουν
ένα αδύναµο πλαίσιο προστασίας των δασικών εκτάσεων. Θέλουµε να προφυλάξουµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τώρα την
ανατολική Αττική από την πίεση της αυθαίρετης δόµησης, να
αποτρέψουµε τις καταπατήσεις, την αλλαγή χρήσης γης και τους
αυθαίρετους χαρακτηρισµούς της καµένης δασικής γης ως
αγροτικής.
Όµως, παράλληλα θέλουµε να µεταφέρουµε µε αυτήν την ευκαιρία το µήνυµα σε κάθε περιοχή της χώρας µας ότι η πολιτική
βούληση της Κυβέρνησης και του νεοσύστατου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι η απαρέγκλιτη προστασία του δασικού πλούτου σε όλη τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αναλυτικά κατ’ άρθρον προβλέπονται τα εξής: Στο κεφάλαιο
Α’, η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων του Νοµού
Αττικής. Στο κεφάλαιο Β’ η σύσταση υπηρεσιών και οι λοιπές διατάξεις που αφορούν το σύνολο της χώρας και συγκεκριµένα: Κεφάλαιο Α’ άρθρο 1, αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών και
απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών. Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται η περιοχή στην οποία ισχύει η αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών και οικοδοµικών εργασιών.
Ειδικότερα περιλαµβάνει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της περιοχής ευθύνης των ∆ασαρχείων Καπανδριτίου και Πεντέλης.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ο χρόνος ισχύος της αναστολής,
α) για την εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οριοθετηµένων
οικισµών περιοχές η ισχύς της αναστολής διαρκεί µέχρι την κύρωση δασικών χαρτών των περιοχών αυτών β) για την εντός
σχεδίου πόλεως και ορίων οριοθετηµένων οικισµών περιοχές η
ισχύς της αναστολής διαρκεί µέχρι την κήρυξη ως αναδασωτέων των καµένων δασών και δασικών εκτάσεων των περιοχών
αυτών. Η αναστολή αυτή θα διαρκέσει για πολύ µικρό χρονικό
διάστηµα. Ήδη χθες υπεγράφη από το γενικό γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής η πράξη κήρυξης της περιοχής ως αναδασωτέας.
Με την παράγραφο 3 οι πράξεις κήρυξης των εκτάσεων ως
αναδασωτέων καθώς και η κήρυξη των δασικών χαρτών αναρτώνται στο δικτυακό τόπο.
Άρθρο 2, εξαιρέσεις. Στις παραπάνω αναστολές υπάρχουν και
εξαιρέσεις στην έκδοση οικοδοµικών αδειών και στην έναρξη οικοδοµικών εργασιών όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
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αφορούν: α) Την ανέγερση και την επισκευή κτισµάτων τα οποία
είχαν νόµιµα ανεγερθεί και καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζηµιές αντιστοίχως από τις πυρκαγιές του 2009 β) την
εκτέλεση δηµοσίων έργων και έργων υποδοµής για τα οποία είχε
ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για
όλες τις περιπτώσεις που ήδη έχει εκδοθεί νόµιµη πολεοδοµική
άδεια αλλά δεν ξεκίνησαν οι εργασίες προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 η σύσταση ειδικής επιτροπής ελέγχου
για να ελέγξει τη θέση του οικοπέδου και την τοποθέτηση του
κτίσµατος σε σχέση µε τα στοιχεία της οικοδοµικής άδειας. Από
την υποβολή της σχετικής αιτήσεως οι ειδικές επιτροπές ελέγχου
είναι υποχρεωµένες να εκδίδουν την αντίστοιχη βεβαίωση εντός
δυο µηνών.
Άρθρο 3, γεωγραφικές συντεταγµένες γηπέδων και κτισµάτων. Με το άρθρο 3 καθιερώνεται στην αίτηση για την έκδοση
άδειας οικοδοµής και στην άδεια οικοδοµής που εκδίδεται σε οικόπεδα ή γήπεδα που βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει µέσα στο περίγραµµα των περιοχών που ανέφερα, να αναγράφονται
υποχρεωτικά οι γεωγραφικές συντεταγµένες εξαρτηµένες από
το εθνικό τριγωνοµετρικό δίκτυο του οικοπέδου ή γηπέδου
καθώς και του υπό ανέγερση κτίσµατος ή κατασκευής. Η ίδια
υποχρέωση ισχύει για τις εκτάσεις και τα κτίσµατα που αναφέρονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα που συνοδεύουν τις πράξεις χαρακτηρισµού του άρθρου 14/ν.998/79.
Άρθρο 4, σύστηµα τηλεπισκόπησης και χαρτογράφησης. Για
να εντοπίζεται και για να κατεδαφίζεται κάθε αυθαίρετη κατασκευή στο ξεκίνηµά της και όχι στην ολοκλήρωσή της όπως γινόταν µέχρι σήµερα η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» θα θέσει
σε λειτουργία υπό την εποπτεία του Οργανισµού Κτηµατολογίου
και Χαρτογράφησης Ελλάδος ΟΚΧΕ σύστηµα τηλεπισκοπικής
περιοδικής χαρτογράφησης των περιοχών που περιλαµβάνονται
στο περίγραµµα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος
νοµοσχεδίου µε σκοπό τον εντοπισµό κάθε νέου κτίσµατος στις
εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οριοθετηµένων οικισµών
περιοχών. Το πρώτο τριήµερο κάθε µήνα η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» θα ενηµερώνει την ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων
για τα εντοπισµένα κτίσµατα και τις γεωγραφικές συντεταγµένες αυτών.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δίνεται η δυνατότητα
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να καθορίζει κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του
ως άνω συστήµατος.
Άρθρο 5. Επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών
χαρτών του Νοµού Αττικής. Προβλέπει δεσµευτικά όρια, ώστε η
διαδικασία της κύρωσης να περατωθεί το συντοµότερο χρονικό
διάστηµα. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1, ορίζεται ο χρόνος
θεώρησης των προσωρινών δασικών χαρτών µέσα σε τρεις
µήνες από την υποβολή τους στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών,
καθώς και οι διαδικασίες ανάρτησής τους.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ο χρόνος και οι διαδικασίες που
αφορούν στην υποβολή αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη,
καθώς και η σύνθεση των επιτροπών εξέτασής τους. Με στόχο
την ταχύτερη εκδίκαση των αντιρρήσεων, τίθεται η χρονική διάρκεια των δύο µηνών για την εξέτασή τους από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους, καθώς και η δυνατότητα σύστασης
πολλών αριθµητικά επιτροπών για την εξέταση των αντιρρήσεων.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται η διαδικασία της θεώρησης των
δασικών χαρτών από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών, η οποία θα
γίνεται µέσα σε διάστηµα είκοσι ηµερών και η κύρωση αυτών από
το γενικό γραµµατέα της περιφέρειας µέσα σε δεκαπέντε µέρες
από την υποβολή τους σε αυτόν.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι ο δασικός χάρτης µετά την
κύρωσή του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική
ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή. Κατοχυρώνεται έτσι η
δηµόσια περιουσία και λύνεται οριστικά το χρόνιο πρόβληµα του
χαρακτηρισµού των εκτάσεων που ταλαιπωρεί τους πολίτες, τις
δασικές υπηρεσίες και γενικότερα τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Με την παράγραφο 5 κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση όλες
οι περιοχές του Νοµού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2009.
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι κάθε µεταβολή των εµπραγ-
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µάτων σχέσεων στις δασικές εν γένει εκτάσεις, µετά την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών είναι άκυρη και ανίσχυρη.
Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας δεν θα υπάρχουν κίνητρα για καταπατήσεις και αλλαγές χρήσης.
Κεφάλαιο Β’: «Σύσταση Υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις».
Άρθρο 6. Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6
συνιστάται στο ΥΠΕΚΑ ενιαίος διοικητικός τοµέας µε τίτλο «Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(ΕΓΕΠΕ).
Με την παράγραφο 2 εδάφιο α’, β’, γ’ καθορίζονται οι υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται σε αυτήν, που είναι η Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΕΥΕΠ, το αυτοτελές συντονιστικό
γραφείο για την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζηµιών ΣΥΓΑΠΕΖ, η γνωµοδοτική Επιτροπή για την Πρόληψη
και Αποκατάσταση Περιβαλλοντικών Ζηµιών, ΕΑΠΕΖ.
Με την παράγραφο 3 συνιστάται στο ΥΠΕΚΑ θέση µετακλητού
γραµµατέα, ο οποίος προΐσταται της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε βαθµό β’ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.
Με την παράγραφο 4 συνιστάται ειδική υπηρεσία µε τον τίτλο
«Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας», εφ’ εξής ΕΥΕΠΕΝ
Με τα εδάφια α’, β’ και γ’ της παραγράφου 4 εξειδικεύονται οι
αρµοδιότητες για την υλοποίηση του σκοπού της ΕΥΕΠΕΝ.
Με την παράγραφο 5 καθορίζεται η έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη συγκρότηση διοικητικής και οργανωτικής δοµής στις θέσεις και τα
προσόντα του διοικητικού προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Ενέργειας.
Άρθρο 7, Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων. Με το άρθρο 7 του
σχεδίου νόµου, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 σύστηµα τηλεπισκοπικής χαρτογράφησης για το Νοµό Αττικής, αποθαρρύνουµε
τις εκχερσώσεις και την κατασκευή αυθαιρέτων κατασκευών,
διότι οι αυθαιρετούντες θα γνωρίζουν ότι θα εντοπισθούν και θα
υποστούν τις συνέπειες των παραβάσεων. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7, συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η υπηρεσία αυτή θα είναι αρµόδια για τον εντοπισµό αυθαιρέτων κατασκευών µέσα σε εκτάσεις των περιοχών του περιγράµµατος της παραγράφου 1, του άρθρου 1 του παρόντος και
την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης.
Κυρία Πρόεδρε, την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Με την παράγραφο 2 καθορίζεται η διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων της Ειδικής
Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων, η οποία θα ενηµερώνεται από την
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» για κάθε νέο κτίσµα που εντοπίζεται στις
περιοχές της παραγράφου 1, του άρθρου 1 και στη συνέχεια θα
ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες ώστε να προχωρήσουν
άµεσα στην έκδοση των προβλεπόµενων πράξεων κατεδάφισης.
Επίσης, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το έργο των αρµοδίων υπηρεσιών και µπορεί να προβαίνει και αυτεπάγγελτα στην
εκτέλεση των εν γένει πράξεων κατεδάφισης που εκδόθηκαν,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Η ειδική αυτή υπηρεσία µπορεί να αναθέτει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων, µετά από σύναψη σχετικών συµβάσεων.
Με την παράγραφο 3 καθορίζεται η έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων και ο τρόπος στελέχωσης αυτής µε προσωπικό καταλλήλων προσόντων, µετά από πρόταση του Ειδικού
Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την παράγραφο 4 καθορίζεται η θέση του προσωπικού της
Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων και οι προβλεπόµενες ειδικότητες.
Με την παράγραφο 5 προσδιορίζεται η δυνατότητα καταβολής ειδικής πρόσθετης αµοιβής στο αποσπώµενο στελεχιακό δυ-
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ναµικό της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων.
Άρθρο 8. Κτηµατογράφηση και σύνταξη δασικού χάρτη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Με το άρθρο αυτό προστίθεται το άρθρο
27β’ στο ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» µε τίτλο «Επιτάχυνση της διαδικασίας κτηµατογράφησης
και κύρωση δασικών χαρτών εκτός Νοµού Αττικής».
Άρθρο 9. Κατάργηση διατάξεων. Το άρθρο 9 καταργεί ορισµένες διατάξεις του ν. 3208/2003. Αναλυτικότερα:
Με την παράγραφο 1 καταργείται η διάταξη που αφορά στα
κριτήρια χαρακτηρισµού µιας έκτασης ως δάσους ή δασικής,
όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του
ν. 3208/2003 και επανερχόµαστε στο προηγούµενο καθεστώς
του ν. 998/1979.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται η µη εφαρµογή της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003 για τα πρωτόκολλα της
παραγράφου 5 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 και ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: … τα οποία εκδίδονται το
πρώτον µετά την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νοµοσχεδίου.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Με το παρόν σχέδιο νόµου προσδιορίζεται ότι για τις από εδώ
και στο εξής αυθαιρεσίες, το πρόστιµο θα πληρώνεται κανονικά,
όπως προβλέπεται.
Με την παράγραφο 3 καταργείται η παράγραφος 17 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003.
Μετά τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 και προς αποφυγή ερµηνευτικών αµφιβολιών, καθίσταται αναγκαία η προσθήκη παραγράφου 4, ώστε να προκύπτει σαφώς ότι ο προσδιορισµός
των δασών και δασικών εκτάσεων κατά τη σύνταξη των δασικών
χαρτών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 έως
5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως το άρθρο αυτό διαµορφώνεται µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 9.
Το άρθρο 10 αναφέρεται στην έναρξη ισχύος. Η έναρξη
ισχύος του παρόντος αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω αφορούν
στην προστασία των οικοσυστηµάτων της βορειοανατολικής Αττικής και προσδιορίζουν το στοχευµένο χαρακτήρα του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου.
Παράλληλα, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 3208/2003 που
αφορούν τα κριτήρια χαρακτηρισµού µιας έκτασης ως δάσους ή
ως δασικής µε την επαναφορά του καθεστώτος του ν. 998/1979.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): «Τελειώνετε», αλλά µιλάτε εντεκάµισι λεπτά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σηµειώνω εδώ ότι τα σαφή
κριτήρια για τον ορισµό του δάσους θα θεσπίζονται στο πλαίσιο
ενός νέου δασικού νόµου που η Υπουργός θα φέρει στη Βουλή
µέσα σε διάστηµα µερικών µηνών. Για το µεταβατικό στάδιο που
θα µεσολαβήσει θα υπάρξουν σαφείς οδηγίες µε βάση τεχνικά
και επιστηµονικά χαρακτηριστικά για τα κριτήρια χαρακτηρισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κάνουµε πράξη τις
προθέσεις και τις υποσχέσεις µας για την προστασία του πολυλειτουργικού ρόλου της δασικής γης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
Παπαδόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να ψηφίσουµε τις
διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου για να δώσουµε µια ηχηρή
απάντηση στην ανοµία και την αυθαιρεσία!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Υπερβήκατε όµως κατά πολύ το χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στις Ηνωµένες Πολιτείες –σε αποστολή της Νέας ∆ηµοκρατίας- από 1 έως 5 Φεβρουαρίου 2010.
Η Βουλή εγκρίνει;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο κλείσιµο της συζήτησης
αυτού του σηµαντικού νοµοσχεδίου που έφερε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε σήµερα που ξεκινά η συζήτηση για τα άρθρα ότι
στην ονοµαστική ψηφοφορία –όπως ζητήθηκε- που θα ακολουθήσει, θα ψηφίσουµε «ΝΑΙ» επί της αρχής, ψήφο που δώσαµε και
στην επιτροπή, γιατί δεν θέλαµε να αποδυναµώσουµε καµµία
προσπάθεια που γίνεται από ένα νέο Υπουργείο σε ένα σηµαντικό τοµέα, όπως είναι το περιβάλλον.
Όµως, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι στην έβδοµη ουσιαστικά συζήτηση που γίνεται σήµερα, σε όσες παρατηρήσεις κατατέθηκαν από τη δική µας µεριά –και ήταν αρκετές και
σηµαντικές- δεν πήραµε κάποια συγκεκριµένη απάντηση από την
πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Αυτό εµποδίζει τη Νέα ∆ηµοκρατία να επεκτείνει τη θετική
ψήφο που έδωσε σε κάποια άρθρα και σε άλλα, όπως είχαµε πει
στην επιτροπή, πράξη που θα έδινε µια άλλη βαρύτητα στο υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο, γιατί η δική µας αποδοχή θα σήµαινε ότι
και το νοµοσχέδιο αυτό δίνει πραγµατικές λύσεις σε υπαρκτά
προβλήµατα της βορειοανατολικής Αττικής.
Πιστεύω ότι από τη µεριά της η Κυβέρνηση αυτές τις µέρες
κλίνει περισσότερο στη θεωρία. Όµως, επειδή µε θεωρία και ευχολόγια δεν προστατεύεται τίποτα και κυρίως το περιβάλλον,
ούτε έτσι µε κακόβουλα παραπολιτικά µπορεί κανείς να αποδείξει την οικολογική του συνείδηση, εµείς θα επαναλάβουµε απόψεις που είχαµε σε όλη τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων,
ανακεφαλαιώνοντας πια συγκεκριµένα στα άρθρα.
Στο πρώτο, λοιπόν, άρθρο, κύριε Υπουργέ, είπαµε ότι είναι
ακατανόητη η επιµονή σας για την αναστολή εργασιών εντός
σχεδίου, αφού ουσιαστικά η προθεσµία έχει λήξει, παρ’ όλα αυτά
εσείς επιµένετε. Είπα ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό. Έληξε, λοιπόν,
γιατί συµπληρώθηκε το πεντάµηνο και προφανώς θα υπάρξει κήρυξη αναδασωτέων…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: ∆ηµοσιεύτηκε σήµερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: ∆ηµοσιεύτηκε σήµερα, 25 του µηνός συµπληρώνει το πεντάµηνο. Και όµως, υπήρχε επιµονή από την πολιτική ηγεσία για αναστολή εργασιών εντός σχεδίου. ∆εν µας
δώσατε καµµία εξήγηση.
Θα ήθελα να πω και κάτι εδώ, ότι αυτή η απαξίωση των συναδέλφων που αρθρώνουν ένα συγκροτηµένο πολιτικό λόγο δεν
ξέρω σε τι αποσκοπεί και δεν µπορώ να καταλάβω αυτήν τη συµπεριφορά, να µην απαντάτε, δηλαδή, σε τεκµηριωµένες προσεγγίσεις που γίνονται από τη µεριά των συναδέλφων και
συγκεκριµένα από τη δική µας.
Επίσης, το δεύτερο που είπαµε είναι ότι έχουµε κήρυξη αναδασωτέων και δεν µας πείσατε, δεν µας εξηγήσατε γιατί θα
έχουµε αναστολή οικοδοµικών εργασιών σε εκείνες τις περιοχές
που δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. ∆ηλαδή από πού αντλείτε
αυτό το δικαίωµα; Τα αναδασωτέα σήµερα ανακοινώθηκαν, εάν
κάτι δεν είναι αναδασωτέο, γιατί έχουµε αναστολή εργασιών;
Πράγµατι, πείτε µας και εξηγήστε στον κόσµο που θα πάει αύριο
και θα διεκδικήσει τα συµφέροντά του. ∆εν µας απαντάτε ούτε σ’
αυτό.
Όσον αφορά το πρώτο άρθρο, εγώ θα σας δώσω το υπόµνηµα
του ∆ήµου Αγίου Στεφάνου –δεν ξέρω αν έχει έρθει σε εσάς, δεν
άκουσα να έχετε πει κάτι- που το δίνει σαν ρύθµιση, για να προστεθεί µετά τη δεύτερη παράγραφο του συγκεκριµένου άρθρου
ως παράγραφοι 3 και 4, ενώ η παράγραφος 3 του νοµοσχεδίου
ακολουθεί και επαναριθµείται ως πέµπτη παράγραφος.
Τι είναι η περίπτωση αυτή, θα το πω µε δυο κουβέντες για να
καταλάβουν οι συνάδελφοι. Είναι αναδάσωση του 1982, όπου
διαπιστώθηκε το 2005 ότι έχουν µπει εντός σχεδίου τα όρια των
αναδασωτέων περιοχών. Στο µεταξύ δεκάδες, για να µην πω και
εκατοντάδες, συµπολίτες µας –νοµίζω ότι είναι εκατοντάδεςέχουν κτίσει και έτσι βρέθηκαν µετά από δεκαετίες να έχουν κτί-
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σει ουσιαστικά σε αναδασωτέες περιοχές. Όλα αυτά έγιναν µε
ευθύνη της υπηρεσίας. Βρέθηκαν βέβαια και λίγοι, οι οποίοι δεν
έκτισαν. Αυτοί είναι σε οµηρία, ενώ αυτοί που έκτισαν είναι σε
αγωνία.
Εµείς σας παραδίδουµε την προσθήκη αυτή που δίνουν οι δήµαρχοι και όχι εµείς, δεν έχουµε συνωµοτήσει όλοι εναντίον του
περιβάλλοντος και µάλιστα οι δήµαρχοι αυτοί δεν ανήκουν και
στο χώρο της Νέας ∆ηµοκρατίας, για να το πω έτσι. ∆ηλαδή, επιτέλους, ακούστε κάτι που λέµε. Αυτό δίνει λύση σε αυτό το µεγάλο πρόβληµα.
Εµείς σας προειδοποιήσαµε ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό και µε
την κατάργηση των διατάξεων, όπως αυτές αναφέρονται στο
άρθρο 9, θα δηµιουργηθούν προβλήµατα και στο µέλλον. Εσείς
επιµένετε και προφανώς παίρνετε και την ευθύνη αυτής της επιλογής για ό,τι ακολουθεί στο επόµενο διάστηµα. Την προσθήκη
αυτή, λοιπόν, τη δίνω στο άρθρο 1, για να γίνει αποδεκτή από τη
µεριά σας και να δώσει µία πραγµατική λύση.
Στο άρθρο 2, σας το είπαµε και το ξαναλέµε, δεν σας καταλαβαίνουµε. Εκεί που µας λέτε ότι ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον και εµείς ερχόµαστε να συµβάλουµε, εσείς πάλι
µετακινείστε. Τι εννοώ µε αυτό; Εννοώ ότι δεν µπορεί να µη ζητάς
επικαιροποίηση µιας περιβαλλοντικής µελέτης είτε το έργο είναι
ιδιωτικό είτε δηµόσιο. Είπαµε, λοιπόν, ότι εµείς ζητάµε επικαιροποίηση όλων των µελετών, αν θέλαµε να προστατεύσουµε πραγµατικά το περιβάλλον. Επικαιροποίηση, λοιπόν, όλων των
µελετών είτε πρόκειται για δηµόσιο είτε για ιδιωτικό έργο. ∆εν
έχει διαφορά.
Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος γίνεται εξίσου και από το
ιδιωτικό και από το δηµόσιο έργο. Το δηµόσιο, βεβαίως, έχει
άλλη χρήση. Η επιβάρυνση, όµως, στο περιβάλλον σύµφωνα και
µε τη δική σας προσέγγιση θα είναι η ίδια.
Είπαµε στη συνέχεια για το άρθρο 3. Στο άρθρο 3 συµφωνήσαµε. Θα συµφωνήσουµε σήµερα και εδώ, καθώς επίσης και στο
άρθρο 4, για να συντοµεύσω. Τα ψηφίσαµε στην επιτροπή, θα τα
ψηφίσουµε και εδώ.
Ως προς το άρθρο 5, συµφωνούµε µε την επίσπευση της κύρωσης των δασικών χαρτών, όπως επίσης συµφωνούµε και µε
το χρονοδιάγραµµα χαρακτηρισµού µιας περιοχής ως δασικής ή
µη. Σας είπαµε, όµως και δεν βλέπουµε να κάνετε κάτι -προφορικά µου είπατε ότι συµφωνείτε, αλλά δεν βλέπω να άλλαξε κάτιότι πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ότι στους δασικούς χάρτες θα
είναι καθαρά τα όρια των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων για να
µην υπάρξουν προβλήµατα, όπως αυτά που είπα νωρίτερα στον
Άγιο Στέφανο, να µη µπούµε σε αυτές τις περιπέτειες. Σας είπα
ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα όρια των γεωργικών αποκαταστάσεων. Ούτε σ’ αυτό µου είπατε τίποτε. Σας είπα ότι η ανάρτηση των σχεδίων των δασικών χαρτών πρέπει να γίνεται και
στους ΟΤΑ και ίσως να ζητήθηκε η γνώµη των οικείων δήµων που
γνωρίζουν την περιοχή τους.
Σε όλα αυτά δεν µου απαντήσατε τίποτε και ως εκ τούτου,
εµείς καταλαβαίνουµε ότι δεν θέλετε να ψηφίσουµε το άρθρο 5.
Επιµένετε στις αρχικές σας θέσεις και εµάς δεν µας επιτρέπεται
να ψηφίσουµε το άρθρο 5. Προφανώς, λοιπόν, εµείς το άρθρο 5
θα το καταψηφίσουµε, αφού εσείς δεν ανταποκρίνεστε σε πολύ
βασικά πράγµατα τα οποία εµείς λέµε.
Πάµε στο άρθρο 6, το οποίο δεν το ψηφίσαµε στην επιτροπή
και ούτε τώρα θα το ψηφίσουµε.
Πάµε στο άρθρο 7. Το άρθρο 7 το ψηφίσαµε και θα το ξαναψηφίσουµε, αλλά σας είπαµε προχθές ότι υπάρχει νόµος για τις
κατεδαφίσεις. Είναι καθαρό το τοπίο. Πρέπει να προβλέψετε
γιατί δε µπορεί η κάθε κυβέρνηση να φτιάχνει ένα δικό της νόµο
και να µην αλλάζει τίποτε.
Σας είπα ότι υπάρχει ο ν. 3621/2007, άρθρο 6. Κατεδαφίζονται
τα πάντα που είναι στα αναδασωτέα, χωρίς καµµία διοικητική και
δικαστική παρέµβαση. Τι άλλο πιο καθαρό θέλετε;
Θέλετε να φέρετε και επιπλέον ρύθµιση; Φέρτε την. Εµείς θα
την ψηφίσουµε για να µην παρεξηγηθούµε. Όµως, αν θέλετε να
έχει πρακτικά αξία, θα πρέπει να συνδέσετε το ν. 3621 που κάνει
αυτήν την πρόβλεψη µ’ αυτό που φέρνετε εσείς. ∆ε µπορεί ο καθένας να φέρνει το δικό του νόµο, τη δική του ρύθµιση, γιατί στο
τέλος δε θα γίνεται τίποτα.
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Όπως κι εσείς συµφωνήσατε, είπαµε ότι νοµοθεσία υπάρχει.
Στην πράξη δεν γίνεται τίποτε. Στην πράξη πρέπει να µας πείσετε
ότι θα κάνετε το κάτι παραπάνω, όχι µε νοµοθετική ρύθµιση.
Παρ’ όλα αυτά, εµείς το άρθρο 7 θα το ψηφίσουµε.
Θα ήθελα, επίσης, στο σηµείο αυτό να πω και για την κήρυξη
των αναδασωτέων. Υπάρχει ο ν. 3698/2008, άρθρο 36, όπου ό,τι
χαρακτηριστεί αναδασωτέο είναι εσαεί αναδασωτέο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα και αυτό το νόµο δε µπορείτε να τον παραγνωρίσετε. Πρέπει να τον λάβετε υπ’ όψιν σας στις όποιες ρυθµίσεις. Και σ’ αυτό
πάλι δεν µας απαντήσατε τίποτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Προσπαθώ
όσο µπορώ να συντοµεύσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει περάσει ο χρόνος
σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σας ευχαριστώ. Τελειώνω.
Ως προς το άρθρο 8, για να συντοµεύσω, το ψηφίσαµε στην
Επιτροπή. Θα το ψηφίσουµε και στην Ολοµέλεια.
Και έρχοµαι στο άρθρο 9, για το οποίο είχαµε και έχουµε σοβαρές ενστάσεις. Ανατρέπονται τα πάντα. ∆εν ακούσατε τίποτε
απ’ ό,τι σας είπαµε. Επιµένετε σε µία ρύθµιση που µπορεί προχθές η Βουλή να αποφάσισε δι’ εγέρσεως στο αίτηµα συναδέλφων του ΛΑΟΣ ότι δεν είναι αντισυνταγµατική, αλλά εν πάση
περιπτώσει, εγώ δε θα τοποθετηθώ σ’ αυτό. Θα πω, όµως, ότι
βάζει τους πολίτες σε µια µικρή ή µεγαλύτερη περιπέτεια.
Καταργείτε ένα νόµο στον οποίο γνωρίζετε ότι εµείς είχαµε
κάνει αυστηρή κριτική τότε. Όµως, παρ’ όλα αυτά, µέσα στην πορεία τα πράγµατα κύλησαν, κάποια πράγµατα σήµερα είναι δεδοµένα και εν πάση περιπτώσει, σας είπαµε: Θέλετε να αλλάξετε
τον ν. 3208;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας, παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Θέλετε να αλλάξετε τα τρία στρέµµατα;
Αλλάξτε. Φέρτε, όµως, κάποια ρύθµιση. Εσείς καταργείτε ένα
νόµο και φέρνετε µία εγκύκλιο. Εµείς θεωρούµε ότι αυτό θα
βάλει σε περιπέτεια, τίποτα δε θα πετύχετε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Τελειώνετε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε υπερβεί κατά
πολύ το χρόνο σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: ∆ηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στους
πολίτες και πάλι σ’ αυτό δε µας δώσατε καµµία απάντηση. Επιτέλους, σήµερα, στην τελευταία συνεδρίαση, τοποθετηθείτε,
τουλάχιστον να ξέρουν οι πολίτες τι περιµένουν από αυτή τη ρύθµιση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είστε σαφής και µ’
αυτό ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και
για την ανοχή σας. Να είστε καλά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αλήθεια ότι καθ’ όλη τη
διάρκεια της συζήτησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και
στην Επιτροπή και στην Ολοµέλεια, η Κυβέρνηση έκανε φιλότιµη
και συστηµατική προσπάθεια να πείσει ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κινείται σε θετική φιλοδασική και φιλοπεριβαλλοντική
κατεύθυνση.
Η κριτική που έκαναν τ’ άλλα κόµµατα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και η κριτική που χαρακτήριζε το νοµοσχέδιο ως υπέρµετρα προστατευτικό ή δεσµευτικό, αλλά και η κριτική που το
χαρακτηρίζει ως αποσπασµατικό και πρόχειρο, βοηθάει επί της
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ουσίας την Κυβέρνηση και της επιτρέπει, κατά τη γνώµη µας, να
εµφανίζει το νοµοσχέδιο ότι είναι µια θετική πρωτοβουλία, όσον
αφορά την προστασία των δασών.
Η πραγµατικότητα, κατά τη γνώµη µας, είναι τελείως διαφορετική. Εµείς θεωρούµε -και απ’ αυτήν την σκοπιά γίνεται η κριτική µας στην Κυβέρνηση- ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
κινείται στην πεπατηµένη των αντιδασικών πολιτικών που ακολούθησαν όλα τα προηγούµενα χρόνια και οι κυβερνήσεις της
Νέας ∆ηµοκρατίας και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Θυµίζουµε διαχρονικά το νόµο του 1979, µε τον οποίο η Νέα
∆ηµοκρατία αποχαρακτήρισε είκοσι πέντε εκατοµµύρια στρέµµατα δάσους και τα ονόµασε χορτολιβαδικά. Το νόµο του 1987,
µε τον οποίο το ΠΑΣΟΚ αποχαρακτήρισε σαράντα πέντε εκατοµµύρια στρέµµατα δάσους και τα ονόµασε βοσκοτόπια.
Το 1998 το ΠΑΣΟΚ διέλυσε τις δυνάµεις δασοπυρόσβεσης,
διασπώντας τον ενιαίο χαρακτήρα πρόληψης και καταστολής. Το
2001, µε την Αναθεώρηση του Συντάγµατος, που ολοκληρώθηκε
µε τον εκτελεστικό ν. 3208, άνοιξε ο δρόµος για την τσιµεντοποίηση τεράστιων δασικών εκτάσεων. Και βέβαια, όλο αυτό το
διάστηµα ούτε δασικοί χάρτες υπήρξαν ούτε δασολόγιο ούτε
κτηµατολόγιο υπήρξε, παρά το γεγονός ότι είχαν διατεθεί κονδύλια σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, κατά τη γνώµη µας, είναι αντιδασικό. ∆εν περιλαµβάνει και δεν καταργεί κανέναν αντιδασικό
νόµο. ∆εν περιλαµβάνει κανένα λεπτοµερές και δεσµευτικό σχέδιο αναδάσωσης των καµένων περιοχών. Είναι ένα νοµοσχέδιο,
τ’ οποίο ανοίγει το δρόµο σε νέες αυθαιρεσίες.
Κι αυτό γιατί πίσω από τις αυστηρές διατυπώσεις που υπάρχουν στο άρθρο 1, υπάρχουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 2. Υπάρχει η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών. Υπάρχει η
παράκαµψη των δασικών υπηρεσιών σε µια σειρά από ζητήµατα
και η ανάθεση αρµοδιοτήτων σε ιδιώτες. Υπάρχει το κενό που
δηµιουργείται µε το άρθρο 9, µε τον ορισµό δηλαδή του δάσους.
Υπάρχουν, δηλαδή, όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για νέες αυθαιρεσίες, νέες καταπατήσεις, νέα απώλεια δασικού πλούτου.
Όσον αφορά, πιο συγκεκριµένα, τα άρθρα του νοµοσχεδίου,
εµείς αντιµετωπίζουµε ενιαία τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2,
που αναφέρονται στην αναστολή της έκδοσης οικοδοµικών
αδειών και την απαγόρευση εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών
και τις θεωρούµε επικοινωνιακές και υποκριτικές.
Στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου, επί της ουσίας, διατυπώνετε
µία διακήρυξη, µια ευχή, την οποία ανατρέπετε στη συνέχεια µε
τις εξαιρέσεις του άρθρου 2. Συγκεκριµένα, επιτρέπεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών για την εκτέλεση δηµοσίων έργων και
έργων υποδοµής, ακόµα κι αν αυτά προγραµµατίστηκαν µετά τις
πυρκαγιές. Αρκεί µόνο, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων να έχει
εκδοθεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου. Μ’
αυτόν τον τρόπο, όχι µόνο νοµιµοποιείτε µια σειρά έργων, όπως
είναι παραδείγµατος χάρη ο ΧΥΤΑ του Γραµµατικού, που είναι
σίγουρο ότι µε τα σηµερινά περιβαλλοντικά δεδοµένα της περιοχής δεν µπορούν να προχωρήσουν, αλλά ανοίγετε και το
δρόµο για µια σειρά άλλες αντιδασικές παρεµβάσεις, που θα
έχουν τον τίτλο του έργου υποδοµής.
∆εύτερον, επιτρέπεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών µετά από
απλή αυτοψία µιας επιτροπής, που θα ελέγχει αποκλειστικά και
µόνο, τη θέση και την ακριβή τοποθέτηση του κτίσµατος, χωρίς
να µπορεί να ελέγξει αν η οικοδοµική άδεια είναι και σύννοµη. Μ’
αυτόν τον τρόπο, ανοίγει δρόµους -κατά τη γνώµη µας- για να
δοθεί συγχωροχάρτι σε µια σειρά από παρανοµίες και αυθαιρεσίες, που είχαν γίνει το προηγούµενο διάστηµα και µάλιστα σε
µια περιοχή, που ως γνωστόν, εδώ και χρόνια υπάρχει «φάµπρικα» παράνοµων αδειών.
Σ’ ότι αφορά το σύστηµα τηλεπισκόπησης του άρθρου 4, θεωρούµε ότι είναι ανεπαρκές και δε λύνει το πρόβληµα της προστασίας των δασών από αυθαίρετα κτίσµατα, όχι µόνο γιατί είναι
περιορισµένος ο χαρακτήρας εφαρµογής του παραπάνω µέτρου
-µόνο δηλαδή στην Αττική- αλλά και γιατί τίθεται κατ’ ουσίαν υπό
τον έλεγχο της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», η εφαρµογή και διαχείριση του παραπάνω συστήµατος.
Το ίδιο ισχύει και για την ίδρυση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων του άρθρου 7, η οποία σύµφωνα µε την παράγραφο 2
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ενεργοποιείται κατόπιν ενηµερώσεώς της από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ». Πέρα, όµως, από αυτά νοµίζουµε -ειδικά για τα συγκεκριµένα δύο άρθρα που αφορούν την τηλεπισκόπηση και την
Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων- ότι είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς πως αυτό που έλειπε µέχρι σήµερα για τον εντοπισµό και
για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισµάτων ήταν η µη ύπαρξη κάποιων τεχνικών µέσων ή µιας ακόµη αρµόδιας υπηρεσίας κατεδαφίσεων.
Αλλού, κατά τη γνώµη µας, βρισκόταν το πρόβληµα, αλλού
βρίσκεται το πρόβληµα και σήµερα. Βρίσκεται στην ανυπαρξία
ανάλογης πολιτικής βούλησης. Βρίσκεται στο αντιδασικό νοµοθετικό πλαίσιο που αφήνει περιθώρια αυθαιρεσιών. Βρίσκεται
στην ανεπάρκεια στη στελέχωση των αντίστοιχων δασικών υπηρεσιών, της δασοφύλαξης, έτσι ώστε αυτές πραγµατικά να λειτουργούν µε αποτελεσµατικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
δυόµισι χιλιάδες θέσεις δασοφυλάκων καλύπτονται από οκτακόσια σαράντα άτοµα, ενώ υπάρχουν πεντακόσιες κενές θέσεις δασολόγων και επτακόσιες τεχνολόγων δασοπονίας.
Γι’ αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουµε τα άρθρα 4 και 7
του νοµοσχεδίου. Επίσης, θα καταψηφίσουµε τα άρθρα 5 και 8
που αφορούν τις διαδικασίες κύρωσης δασικών χαρτών, πρώτον, γιατί δεν διασφαλίζεται µε τα συγκεκριµένα άρθρα ότι σε
κάθε περίπτωση η κύρωση των δασικών χαρτών θα προηγείται
της αναδάσωσης και δεύτερον, γιατί θεωρούµε ότι η σύνταξη
δασικών χαρτών πρέπει να είναι αποκλειστικά και µόνο έργο των
δασικών υπηρεσιών.
Αντίθετα, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση κάνει
ένα ουσιαστικό βήµα για την παράκαµψη των δασικών υπηρεσιών, για τη µεταφορά αυτής της αρµοδιότητας στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», σε ιδιωτικά µελετητικά γραφεία, µε όλες τις
αρνητικές συνέπειες που µπορεί να έχει µια τέτοια επιλογή και µε
γνωστό το ρόλο που έπαιξε η συγκεκριµένη εταιρεία στο παρελθόν, σε βάρος των δασών και των δασικών εκτάσεων.
Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 9, κατά τη γνώµη µας,
αποτελούν ουσιώδες µέρος του νοµοσχεδίου. Εµείς συµφωνούµε µε όσους ισχυρίζονται ότι εδώ δηµιουργείται επικίνδυνο
κενό σχετικά µε τα ποσοτικά κριτήρια της εδαφοκάλυψης για τον
ορισµό του δάσους, όχι, βέβαια, γιατί θεωρούµε ότι πρέπει να
διατηρηθεί ο δασοκτόνος ορισµός και τα ποσοτικά κριτήρια του
ν. 3208, αλλά γιατί πιστεύουµε ότι µε αυτό το κενό µπορεί να
οδηγηθούµε σε κατά το δοκούν ερµηνείες του Συντάγµατος και
σε απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες για την προστασία των
δασών.
Παράλληλα, θεωρούµε ότι το πρόβληµα µε το ν. 3208 είναι συνολικό και δεν αφορά µόνο το ζήτηµα του ορισµού του δάσους.
Είναι πληθώρα διατάξεων στο συγκεκριµένο νόµο, που είτε φωτογραφικά είτε µαζικά βοηθούν τους αποχαρακτηρισµούς και
παραδίνουν δηµόσια γη σε ιδιωτικά κερδοσκοπικά συµφέροντα.
Αυτές τις διατάξεις, που µια στοιχειωδώς φιλοδασική πολιτική
θα έπρεπε να τις καταργήσει, εσείς τις διατηρείτε µε το παρόν
νοµοσχέδιο, όπως, παραδείγµατος χάριν, διατηρείτε την παράγραφο 4 στο άρθρο 3 του ν. 998/1979, η οποία αναφέρεται σε
εκτάσεις ασκεπείς, άβατες, αλπικές, που περικλείονται από δάση
και όµως µένουν εκτός πλήρους δασικής προστασίας, όπως επίσης το άρθρο 21 για τα πρόστιµα που το διατηρείτε για τις µέχρι
σήµερα αυθαιρεσίες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου σε
καµµία περίπτωση δεν διασφαλίζουν ούτε την άµεση και συνολική αναδάσωση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική και αλλού ούτε και τη συνολική προστασία των
δασών. Γι’ αυτούς τους λόγους είµαστε αντίθετοι και επί της
αρχής και επί των άρθρων µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Για µια ακόµα φορά θεωρούµε ότι επιβεβαιώνεται πως όσο τεράστιες δασικές εκτάσεις διεκδικούνται από εκκλησίες, µοναστήρια, οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, επιχειρηµατίες, όσο η γη
είναι εµπόρευµα που πουλιέται και αγοράζεται, όσο ο οποιοσδήποτε µπορεί να έχει κέρδος από το τζογάρισµα στο χρηµατιστήριο γης, τόσο θα ανοίγει ο ασκός του Αιόλου, θα ανοίγουν
δρόµοι για απώλεια δασικού πλούτου, για να υπάρχουν αντίστοιχες και ανάλογες καταστάσεις σαν κι αυτές που ζήσαµε το
καλοκαίρι στην Αττική και αλλού.
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Εµείς θεωρούµε ότι η δασική γη πρέπει να είναι λαϊκή περιουσία. Οι αλλαγές στη χρήση γης, όπου χρειάζονται, πρέπει να γίνονται µε κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών συµφερόντων,
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ποιότητα
ζωής, που είναι ανάγκη των εργαζοµένων, µε κριτήριο τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην κατοικία µέσω µιας πολιτικής που
θα έχει στο επίκεντρό της τη λαϊκή στέγη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Γι’ αυτό και από το Βήµα, αλλά και συνολικά, καλούµε τους εργαζόµενους να αντιπαλέψουν και τη σηµερινή πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, να διεκδικήσουν µια άλλη φιλολαϊκή
πολιτική στη χρήση γης κι ένα δρόµο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Για τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Προστασία δασών
και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» ο ΣΥΡΙΖΑ ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το
Βουλευτή κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει στη συνέχεια ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού ο κ. Βορίδης Μαυρουδής, ο Μάκης µας.
Έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά κι εσείς, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κι εµείς.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Όσον αφορά στο άρθρο 1, επειδή
έχει γίνει πολύ µεγάλη συζήτηση, να µην επαναλάβουµε τα επιχειρήµατα, νοµίζω ότι κατέστησαν ένθεν και ένθεν σαφείς οι θέσεις. Εµείς το καταψηφίζουµε γιατί δεν καταλαβαίνουµε πώς
είναι δυνατόν να υπάρχει αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών
σε εντός σχεδίου περιοχές, καθώς και σε εκτός σχεδίου.
Θα κάνω µία διευκρίνιση µόνο εδώ, γιατί δεν ξέρω µήπως έχει
παρανοηθεί η θέση µας, ίσως από ένα σχόλιο το οποίο άκουσα
από συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν η θέση µας είναι θέση
υπερασπίσεως των καταπατητών.
Μιλάµε για περιοχές οι οποίες ούτως ή άλλως δε θα κηρυχτούν αναδασωτέες. Εποµένως, µιλάµε για περιοχές που η απόφαση της αναδάσωσης θα κρίνει ότι δεν είναι δάση. Εποµένως,
µιλάµε για γαίες που έχουν άλλο χαρακτήρα και εποµένως
υπάρχει νόµιµο δικαίωµα στην περιουσία και στη χρήση, σύµφωνα πάντα µε το νόµο.
Η αντίρρησή µας είναι ότι υπάρχει ένας υπερβολικός περιορισµός στο ζήτηµα αυτό, που δεν αµβλύνεται –αυτό είπαµε, και το
είπαµε και σε συνταγµατικό επίπεδο, µε την αντίρρησή µας για το
ζήτηµα της συνταγµατικότητος της συγκεκριµένης διατάξεωςεκ του γεγονότος ότι τίθεται ένα µελλοντικό γεγονός αβέβαιο,
το οποίο είναι η σύνταξη των δασικών χαρτών, για κάποια στιγµή
ως ένας χρονικός περιορισµός που θα υπάρξει αυτή η δέσµευση.
Αυτή είναι η διαφωνία µας και αυτή είναι η θέση µας. Εποµένως,
κάντε µας δίκαιη κριτική, αν έχετε την καλοσύνη, όχι όµως µία
κριτική η οποία δε στηρίζεται πουθενά. Εποµένως, καταψηφίζουµε το άρθρο 1.
Καταψηφίζουµε το άρθρο 2 και γιατί, κατά λογική ακολουθία,
αφού δε δεχόµαστε το 1, πώς θα δεχθούµε τις εξαιρέσεις στο 1
που είναι το 2, αλλά και διότι –και αυτό το θεωρώ σηµαντικό,
θεωρώ ότι η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
έπρεπε να απαντήσει στο ζήτηµα αυτό- υπάρχει το ζήτηµα της
εξαιρέσεως του ΧΥΤΑ. ∆ηλαδή εδώ που λέει ότι εξαιρεί από την
αναστολή εκδόσεως οικοδοµικών αδειών την εκτέλεση δηµοσίων
έργων και έργων υποδοµής, αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι εξαιρεί, δηλαδή επιτρέπει τη συνέχιση κατασκευής του ΧΥΤΑ και το
τονίζω σε µία περιοχή, εγώ το έχω θέσει αρκετές φορές, το έχω
θέσει και στον Υπουργό Εσωτερικών σε µία συνάντηση που είχαµε, ότι µετά την περιβαλλοντική καταστροφή, αν µη τι άλλο,
θα έπρεπε να υπάρξει παύση των εργασιών του συγκεκριµένου
έργου, µέχρι να επικαιροποιηθεί η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ∆εν είναι νοµικό το ζήτηµα εδώ. Θεωρώ ότι ανεξάρτητα του αν τυχόν καλύπτει την Κυβέρνηση η προηγούµενη
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µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων νοµικά, το ζήτηµα είναι
πραγµατικό. Πρέπει πράγµατι να ξαναµελετηθεί η επίπτωση στο
περιβάλλον. Άρα λοιπόν µε αυτά τα νέα δεδοµένα θα περίµενε
κανένας ότι εδώ, µία περιβαλλοντικά ευαίσθητη κυβέρνηση θα
προχωρούσε σε αυτό το µέτρο.
Όσον αφορά στο άρθρο 3, είναι αυτό το οποίο ψηφίζουµε.
Στο άρθρο 4 έχουµε το εξής θέµα. Όσον αφορά στο σύστηµα
τηλεπισκόπισης, µε το οποίο έχουµε κατ’ αρχάς θετική θέση και
είναι σωστή η λειτουργία του, έχω δύο ζητήµατα. Το ένα θέµα
είναι να προσδιοριστεί το κόστος, γιατί αυτό µένει ανοιχτό στην
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, ενδεχοµένως δεν έχουν δοθεί
επαρκή στοιχεία. Αλλά το ζήτηµα του κόστους είναι κάτι το οποίο
θεωρώ ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα έπρεπε να λάβει υπόψη
της προτού εγκρίνει µία τέτοια διαδικασία.
Το δεύτερο στο οποίο έχω αντίρρηση αφορά τη διοικητική
υπαγωγή. Γιατί γίνεται στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» η τηλεπισκόπηση και όχι στις δασικές υπηρεσίες; Αυτό είναι το δεύτερο ερώτηµα και κατά τη γνώµη µου αυτό θα έπρεπε κατ’ αρχάς να πάει
στις δασικές υπηρεσίες και όχι στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ».
Όσον αφορά το άρθρο 5, το καταψηφίζουµε, γιατί ενώ υποτίθεται ότι είναι ένα άρθρο για την επιτάχυνση της διαδικασίας της
κύρωσης των δασικών χαρτών, όλες οι προθεσµίες που τίθενται
είναι αµιγώς ενδεικτικού χαρακτήρα. Είναι προθεσµίες κατευθύνσεως. Είναι προθεσµίες που ουσιαστικά η Κυβέρνηση ή, εν
πάση περιπτώσει, ο νοµοθέτης µέσα από τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και µε την έγκρισή της στο Κοινοβούλιο,
εκφράζουν µία παραίνεση προς τη διοίκηση, µία ευχή «ας το κάνουν αυτό εντός είκοσι ηµερών». Και αν δεν το κάνουν εντός είκοσι ηµερών; Θα το κάνουν εντός της προθεσµίας ή του χρόνου
που πραγµατικά µπορούν να το κάνουν.
Αν, λοιπόν, οι προθεσµίες ήταν ανατρεπτικές, ξέρετε, µπορεί
ίσως να είχαµε και µία συνολικά διαφορετική θέση για το σχέδιο
νόµου. Λέει, δηλαδή, στο πρώτο άρθρο ότι αναστέλλουµε τις οικοδοµικές άδειες µέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών. Αν,
όµως, έλεγε από κάτω «η οποία το αργότερο πρέπει να έχει συντελεστεί µέχρι τότε», τότε µπορεί να συζητούσαµε κάτι περισσότερο. Όµως, έτσι µε ενδεικτικές προθεσµίες που οδηγούν σε
δεσµεύσεις περιουσίας, εµείς δεν θα συµφωνήσουµε. Και γι’
αυτό θεωρούµε ότι αυτός ο ενδεικτικός χαρακτήρας των προθεσµιών αυτών δεν µας επιτρέπει να ψηφίσουµε το άρθρο 5.
Επίσης, θεωρώ ότι δεν έχει αρθεί και η αντίφαση την οποία
έχω επισηµάνει στην επιτροπή ανάµεσα στην παράγραφο 2 και
την παράγραφο 6, αλλά δεν χάνω περισσότερο χρόνο. Είναι µία
παρατήρηση που έχω κάνει στην επιτροπή και αν θέλει η Κυβέρνηση τη λαµβάνει υπόψη της. Θεωρώ ότι υπάρχει µία αντίφαση
ως προς τις αρµοδιότητες που χορηγούνται.
Όσον αφορά στο άρθρο 6 που αφορά στη Σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν
έχω πειστεί καθόλου για το τι είναι εκείνο το οποίο θα κάνει αυτή
η καινούργια Γραµµατεία, εκτός από το να ξοδέψει µερικά χρήµατα παραπάνω και να µπούµε σε µία διαδικασία περαιτέρω προσλήψεων.
Εποµένως, εγώ το ξεκαθαρίζω. Αν δεν είναι αδήριτος η ανάγκη
να φτιάχνονται καινούργια οργανωτικά σχήµατα στο δηµόσιο,
εµείς θα καταψηφίζουµε µε συνέπεια –το λέµε από τώρα ως οργανωτική µας αρχή στα ζητήµατα της δηµοσίας διοικήσεως- τη
σύσταση του οτιδήποτε. Για να συσταθεί το κάτι, θα πρέπει κάποιος να έρθει µε σαφήνεια να µας εξηγήσει ποια είναι η οργανωτική αναγκαιότητά του, γιατί δηλαδή δεν µπορούν οι
υφιστάµενες υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά την οποία κάνει
αυτή η καινούργια υπηρεσία στην οποία ανατίθεται αυτό το έργο.
Αυτό, λοιπόν, πρέπει να καταστεί σαφές.
Για τον ίδιο λόγο, θα καταψηφίσουµε και την Ειδική Υπηρεσία
Κατεδαφίσεων στο άρθρο 7. ∆ιότι για να µην κοροϊδευόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα ειδικά των κατεδαφίσεων των αυθαιρέτων εντός των δασών δεν ήταν το περίφηµο
πρόβληµα –που κατανοώ την αντίρρηση- ότι εξαρτάται η κατεδάφιση από διοικητική πράξη των νοµαρχών και εποµένως επειδή
οι νοµάρχες είναι αιρετοί και δεν θέλουν να κακοκαρδίζουν τους
αυθαιρετούχους, γι’ αυτό το λόγο δεν κατεδαφίζουν τίποτα.
Αυτή την ένσταση την καταλαβαίνω. ∆εν αφορά σε τίποτα στα
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δάση. ∆εν έχει καµµία σχέση µε τα δάση, διότι αρµόδιο όργανο
για την κατεδάφιση στα δάση είναι ο Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας –µε συγχωρείτε πολύ!- είναι ουσιαστικά εκτελεστικό όργανο -αποκεντρωµένο µεν, αλλά εκτελεστικό όργανο- του Υπουργείου.
Τελικώς, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας είναι υπηρεσία
της κεντρικής διοικήσεως.
Εάν, λοιπόν, η κεντρική διοίκηση –να το πούµε συγκεκριµένατο Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Ραγκούσης, παρ’ ότι θα του πουν
ότι χτίζονται αυθαίρετα, δεν πάρει ένα τηλέφωνο το Γενικό Γραµµατέα να του πει «κατεδάφισε τα αυθαίρετα», θα κάνουµε τώρα
µια καινούργια υπηρεσία, επειδή ο κ. Ραγκούσης και ο διορισµένος από την Κυβέρνηση περιφερειάρχης δεν κάνει τη δουλειά
του; Άρα, λοιπόν, σ’ αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουµε και τη σύσταση αυτής της νέας υπηρεσίας.
Το άρθρο 8 θα το υπερψηφίσουµε.
Για το άρθρο 9 έγινε µεγάλη συζήτηση. Ουσιαστικά το άρθρο
9, όπως θα θυµάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εκείνο
το άρθρο µε το οποίο καταργείται στην πραγµατικότητα ο ορισµός του δάσους, έτσι όπως έχει γίνει από το ν. 3208/2003 που
τροποποίησε το ν. 998/1979. Κατά τη γνώµη µου, δηµιουργείται
κενό νόµου. Θέλω να πω ότι από µία διαφορετική σκοπιά αυτό το
επιχείρηµα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ακόµα τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Εκείνο, λοιπόν, το οποίο οφείλω εδώ
να επισηµάνω είναι ότι από µία διαφορετική, αν θέλετε, σκοπιά το
αυτό ακριβώς επιχείρηµα έχει ακουστεί -τουλάχιστον από την
πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι το ταυτόσηµο επιχείρηµακαι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια δηλαδή ότι ακριβώς η κατάργηση αυτή αφήνει ανοιχτό το νόµο και δηµιουργεί
ελλείµµατα στην προστασία του δάσους, καθώς πλέον επιστρέφουµε στην αυθαιρεσία του ορισµού του δάσους. Είναι µία αυθαιρεσία που µπορεί να εκληφθεί –να το πω διαφορετικά και
νοµίζω ότι εδώ µπορώ να ενσωµατώσω στη θέση µου και την
αντίθετη, αν θέλετε, θέση- προς οποιαδήποτε πλευρά.
Υπό ποιαν έννοια; Ο δασικός, ο οποίος πλέον θα ερµηνεύει το
τι είναι δάσος και τι είναι δασική έκταση, µπορεί να το κάνει και
εις βάρος του δάσους -όταν το κρίνει- και εις βάρος των ιδιωτών, οµοίως όταν το κρίνει. ∆ηλαδή, στην πραγµατικότητα η κατάργηση αυτής της διατάξεως αφήνει ανοιχτό το πεδίο σε
ερµηνείες διοικητικών υπαλλήλων και διοικητικών υπηρεσιών,
από τις οποίες –θα µου επιτρέψετε να πω- ακριβώς αυτό προσπάθησε να περιχαρακώσει και η συνταγµατική τροποποίηση
του 2001, αλλά και εν συνεχεία ο νόµος του 2003. ∆ηλαδή, να
ορίσει το πεδίο, ώστε να µην υπάρχει περιθώριο αυθαιρεσιών.
Εποµένως, θα καταψηφίσουµε και το άρθρο 9.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία µόνο παρατήρηση προς τους
συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Εάν παρακολούθησα καλά τον έγκριτο συνάδελφό µου και εισηγητή της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Βλάχο, ψήφισε τρία άρθρα.
Η Νέα ∆ηµοκρατία ψήφισε τρία άρθρα: Τις γεωγραφικές συντεταγµένες, την τηλεπισκόπηση και την κτηµατογράφηση και σύνταξη δασικού χάρτη σε περίπτωση πυρκαγιάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τέσσερα άρθρα.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ναι, ψηφίσατε άλλο ένα, µου έχει
διαφύγει.
Το µεγάλο ερώτηµα: Ο πυρήνας, όπως αντιλαµβάνεστε, εδώ
του νοµοθετήµατος δεν έχει καµµία σχέση µε αυτά τα άρθρα.
Ένα απλό ερώτηµα: Τι ακριβώς ψηφίσατε επί της αρχής. ∆ιότι,
να µου πει κανείς ότι ψηφίζω την καλή πρόθεση, ναι, αλλά είναι
δυνατόν να διαφωνείτε και να καταψηφίζετε τα κεντρικά άρθρα
σ’ ένα νοµοσχέδιο -άρα τις κεντρικές του θέσεις, άρα τις κεντρικές του αξίες- αλλά κατά τα άλλα, να συµφωνείτε επί της αρχής;
Θεωρώ ότι εδώ, ενδεχοµένως, θα ήθελα να ακούσω περισσότερη ανάλυση, µήπως και καταλάβω τη θέση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για ιστορικούς λόγους.
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Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μαυρουδή Βορίδη από το ΛΑΟΣ.
Από το ΣΥΡΙΖΑ ειδικός αγορητής η κ. Ηρώ ∆ιώτη.
Μου αρέσει που παίζετε πινγκ-πονγκ εκεί.
Έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά, κυρία ∆ιώτη.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε φανερό στην προηγούµενη συζήτηση στην Ολοµέλεια, µε τις διαφωνίες ανάµεσα στους
Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά και µε τις ενστάσεις για
αντισυνταγµατικότητα από το ΛΑΟΣ, ότι το ζητούµενο για πολλούς εδώ µέσα είναι να θιγούν και τα όποια θετικά του νοµοσχεδίου, όπως η αναστολή των οικοδοµικών αδειών και η κατάργηση
του ορισµού του νόµου ∆ρυ για το δάσος. Αυτό οδηγεί αντικειµενικά, ανεξάρτητα από τον προώθηση, κύριε Βορίδη, προς όφελος της ιδιωτικής κερδοσκοπίας και ας κόπτονται διάφοροι
συνάδελφοι, που δήθεν ενδιαφέρονται, να µην χαθεί το δικαίωµα
στην ιδιοκτησία του απλού πολίτη.
Κανείς δεν θα ζηµιωθεί από την προστασία του δάσους. Αντιθέτως, να αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής σε κάθε επίπεδο. Εµείς,
αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επιµείνουµε ότι η
προστασία του δασικού πλούτου είναι χρέος της πολιτείας και
παρακαταθήκη για το µέλλον. Να σηµειώσω, πριν µπω στα
άρθρα, ότι θέλουµε ένα ολοκληρωµένο νόµο κάποια στιγµή, που
θα προστατεύει τα δάση σε όλη τη χώρα και όχι σπασµωδικές
και πρόχειρες κινήσεις.
Πρέπει να αντιµετωπίσουµε και θέµατα που δεν θίγονται, όπως
το πώς θα εντάξουµε τους ανθρώπους που ζουν και δουλεύουν
στη φύση, όπως οι κτηνοτρόφοι και οι δασεργάτες, για παράδειγµα, σ’ ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού πλούτου και να λύσουµε και δικά τους θέµατα
που αφέθηκαν έξω από κάθε έννοια διαχείρισης, όπως το θέµα
των βοσκοτόπων.
Ας έρθω στη συζήτηση για τα άρθρα. Ξεκινάω από το τελευταίο άρθρο, το άρθρο 9, που είναι πλέον από τα σηµαντικά του
νοµοσχεδίου, γιατί καταργεί το δασοκτόνο ορισµό του δάσους
του ν. 3208/2003, αν και δεν καταργεί όλο το νόµο, ο οποίος µε
πληθώρα διατάξεων βοηθούσε τους αποχαρακτηρισµούς και τις
αλλαγές χρήσης. Είναι πολύ σηµαντικό, αλλά υπάρχει κίνδυνος
να οδηγήσει σε πολλά προβλήµατα, εάν δεν ξεκαθαριστεί στο
συγκεκριµένο άρθρο µε τι αντικαθίσταται η καταργούµενη διάταξη. Και δεν ξεκαθαρίζετε µε τι αντικαθίστανται οι καταργούµενες παράγραφοι που µιλάνε για τα ποιοτικά και τα ποσοτικά
χαρακτηριστικά του δάσους. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό.
∆εν είναι δυνατόν να ψηφιστεί ένα νοµοσχέδιο που αφήνει κενό,
όσον αφορά ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα.
Και βεβαίως, δεν χρειάζεται να σηµειώσουµε ότι κανένας δασικός χάρτης δεν µπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει σαφής ορισµός
για το τι είναι δάσος και δασική έκταση. Απλώς, θα επαναληφθεί
αυτό που είχε γίνει όταν ψηφίστηκε και ο νόµος ∆ρυ, όπου σταµάτησαν όλοι οι δασικοί χάρτες και άρχισαν οι προσφυγές. Από
το 1976, όπου η πολιτεία έχει νοµοθετήσει ότι πρέπει να γίνει ∆ασολόγιο, κανένας δασικός χάρτης δεν υπάρχει.
Προτείναµε και καταθέσαµε ορισµό, στην προηγούµενη συνεδρίαση, συµβατό µε το ν. 998/1979, νόµο που έχει εγκριθεί από
το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά και ορισµό που συµβαδίζει
σ’ ένα βαθµό µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Εφόσον δεν δεχτείτε
αυτόν τον ορισµό, θα πρέπει τουλάχιστον ρητά να δηλώνεται στο
νοµοσχέδιο ότι επαναφέρετε τον ν. 998. Επιπλέον, θα έπρεπε να
ορίσετε και την αναγκαία επιφάνεια που αναφέρεται στο άρθρο
24, γιατί διαφορετικά, κυρία Υπουργέ, κανένας δασικός χάρτης
δεν πρόκειται να γίνει και το γνωρίζετε πολύ καλά.
Κύριε Υπουργέ, κανένας δασικός χάρτης δεν πρόκειται να
γίνει και το γνωρίζετε πολύ καλά. Θα ξεκινήσουν αµέσως οι προσφυγές, οι υπηρεσίες που θα καλεστούν να κυρώσουν τους
υπάρχοντες χάρτες, που ισχυριστήκατε ότι θα κυρωθούν αµέσως, αφού καταργήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.
3208, θα θέσουν αµέσως ερωτήµατα µε ποιο νόµο και µε ποιο
ορισµό θα κυρώσουν χάρτες και θα ακολουθήσει µία γραφειοκρατία, που θα κρατήσει πολύ καιρό.
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Επιπλέον, να πούµε ότι έχει γίνει προδικαστικό ερώτηµα στο
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για το τι είναι δάσος και αν ο ορισµός
που αναφέρεται στον Κανονισµό 2152/2003 ισχύει γενικώς, το
οποίο θα απαντηθεί πολύ αργότερα, σύµφωνα µε κάποια στελέχη δασικών υπηρεσιών, οι οποίοι µας είπαν ότι µπορεί να πάρει
και δύο χρόνια. Οπότε, το νοµοσχέδιο τινάζεται στον αέρα ως
προς το πιο ουσιαστικό, όπως και η ίδια είπατε στην προηγούµενη συζήτηση, δηλαδή τους δασικούς χάρτες.
Είπατε ότι κανένας ορισµός δεν έσωσε το δάσος. Πολύ σωστά,
θα συµφωνήσουµε. Πολλοί ορισµοί, όµως, το κατέστρεψαν. Γι’
αυτό µην επιµένετε σε κάτι που όλοι γνωρίζουν, δηλαδή, ότι θα
γίνουν οι δασικοί χάρτες χωρίς ορισµό και ποσοτικά κριτήρια.
Αναφέρει και η έκθεση της ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών,
το Τµήµα Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων Νόµων, ότι η
αναγκαία επιφάνεια, που αναφέρεται στο Σύνταγµα, χρήζει εξειδίκευσης από τον κοινό νοµοθέτη.
Άρθρο 1. Παρ’ όλα τα προβλήµατα της αποσπασµατικότητας
και της εξαίρεσης εκτάσεων, κρίνεται ως θετικό ότι αναστέλλονται οι οικοδοµικές άδειες για τις εκτάσεις εκτός σχεδίου, µέχρι
να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες. Και µ’ αυτή την έννοια θα ψηφίσουµε το άρθρο 1.
Άρθρο 2. Παροµοίως κρίνεται θετικό, διότι διασφαλίζει κάποιον έλεγχο. Βέβαια, στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 δεν συµπεριλάβατε και τις υποδείξεις που έκανε και το ΤΕΕ ότι στις
εξαιρέσεις θα πρέπει κατόπιν αυτοψίας να διαπιστώνεται επιπλέον της χωροθέτησης η, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη,
εκτέλεση των έργων. Επίσης, δεν ξεκαθαρίσατε πού υπάγονται
οι ειδικές επιτροπές ελέγχου. Αλλά παρόλα αυτά θα ψηφίσουµε
και το άρθρο 2.
Το άρθρο 3 κρίνεται σε θετική κατεύθυνση, επίσης, για λόγους
ελέγχου. Όµως, η αλήθεια είναι ότι µπερδεύει η διατύπωση για
τις πράξεις χαρακτηρισµού, που αναφέρεται στο τέλος του άρθρου, διότι απαγορεύεται να γίνουν πράξεις χαρακτηρισµού στις
καµένες εκτάσεις, αφού θεωρητικά είναι δασικές για να κηρυχθούν αναδασωτέες και προστατεύονται από το Σύνταγµα
άρθρο 117 παράγραφος 3. Συγκεκριµένα, η απόφαση 838/2002
του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, που συνεδρίασε µε επταµελή σύνθεση, αναφέρει ότι το αρµόδιο για χαρακτηρισµό όργανο, δεν µπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης
χαρακτηρισµού στην περίπτωση που η προς χαρακτηρισµό
έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα ή διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κήρυξή της, σύµφωνα µε το άρθρο
117 του Συντάγµατος και άρθρο 38 του ν. 998/1979. Θα ψηφίσουµε και το άρθρο 3.
Άρθρο 4. Η χρήση της τεχνολογίας για την προστασία των
δασών και της δηµόσιας περιουσίας και η τηλεπισκοπική χαρτογράφηση, κρίνεται θετική, αλλά θα έπρεπε να αφορά όλη τη
χώρα και θα έπρεπε, όπως και στα υπόλοιπα άρθρα, να είναι δουλειά του δηµοσίου και των υπηρεσιών του κατά κύριο λόγο και
όχι µιας ουσιαστικά ιδιωτικής εταιρείας, όπως είναι η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ». Η υποβάθµιση της ∆ασικής Υπηρεσίας και εδώ
είναι προφανής και προκλητική και µ’ αυτήν την έννοια θα το καταψηφίσουµε.
Άρθρο 5. Προσθέτετε σε αυτό το άρθρο το άρθρο 27 του ν.
2664/1998 και έχει σοβαρά προβλήµατα. Πρώτα – πρώτα δεν
µπορεί να γίνει κανένας δασικός χάρτης, αν δεν ορίσουµε τι είναι δάσος. Πέραν αυτού, το σηµαντικότερο είναι ότι δίνεται η αρµοδιότητα µέσω της παραγράφου 5 σε ιδιώτες απευθείας να συντάξουν δασικούς χάρτες υπό την ιδιωτική εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» και τον ΟΠΧΕ, ενώ ο ν. 2664/1998 στο άρθρο 28 παράγραφος 10 ορίζει ότι το Ειδικό Τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων των ∆ιευθύνσεων ∆ασών είναι αρµόδιο για τους
δασικούς χάρτες. Ζητάµε την ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών,
όπως το ζητήσαµε στην επιτροπή και όχι την παράκαµψή τους και
τη διάλυσή τους, όπως µέχρι τώρα γίνεται.
Επίσης, ήταν πολύ σηµαντικό να διατυπώνεται σαφώς στην παράγραφο 2 όχι ότι δεν επιτρέπεται να θιγούν δικαιώµατα του δηµοσίου ή των ιδιωτών, αλλά ότι υπάρχει τεκµήριο υπέρ του
δηµοσίου σαφώς και ο ιδιώτης οφείλει να αποδείξει τους ισχυρισµούς του.
Στην παράγραφο 1, λόγω της προαναφερθείσας διάλυσης των
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υπηρεσιών, το χρονικό διάστηµα που θέτει ο νόµος, δηλαδή το
διάστηµα των τριών µηνών για την κύρωση των δασικών χαρτών,
είναι παντελώς ανέφικτο. Αν δεν ανασυγκροτηθούν και δεν αποκτήσουν προσωπικό οι αρµόδιες υπηρεσίες –συγκεκριµένα ο ∆ασάρχης Ανατολικής Αττικής σε µια διαβούλευση που είχαµε,
ανέφερε ότι στην Υπηρεσία του δεν υπάρχει κανένας απολύτως
δασολόγος και καµµία απολύτως περίπτωση τελικά να τηρηθούν
αυτά τα χρονοδιαγράµµατα- η προσθήκη στην παράγραφο 3 µε
το τελευταίο σχέδιο όπως µας το καταθέσατε, πως οι δασικοί
χάρτες θεωρούνται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών εντός είκοσι ηµερών, είναι εξωπραγµατική, αφού αυτή την περίοδο το
Τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ανατολικής Αττικής, όπως είπαµε, δεν έχει κανέναν δασολόγο. Γι’
αυτό θα καταψηφίσουµε το άρθρο.
Άρθρο 6. ∆εν µας είναι κατανοητό τι εξυπηρετεί η σύσταση και
άλλων υπηρεσιών. Ειδικότερα για την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας θα θέλαµε να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι παραβάτες, ποια είναι η παράβαση και ποιοι θα πληρώνουν τα
πρόστιµα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και 6. Γι’ αυτό το
λόγο θα το καταψηφίσουµε.
Άρθρο 7. Γίνεται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων για τα αυθαίρετα µέσα στα δάση. Ενώ υπάρχουν τροµερές ελλείψεις σε
προσωπικό φύλαξης των δασικών υπηρεσιών, δεν γίνεται τίποτα
για την πρόληψη, την καταστολή και τη βελτίωση κατάσβεσης
των πυρκαγιών. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων θα έχει αρµοδιότητα µόνο για τη φωτιά του περιγράµµατος της παραγράφου 1 και µόνο για τα αυθαίρετα. Η σύσταση µιας
Υπηρεσίας στην παράγραφο 4 που θα εποπτεύει δάση και µόνο
µ’ ένα δασολόγο από τα δώδεκα άτοµα, είναι µάλλον προβληµατική.
Φυσικά και δεν θεωρούµε κακό που δηµιουργείται η υπηρεσία
κατεδαφίσεων. Όµως, συνοψίζοντας το ζητούµενο σε σχέση µε
τα αυθαίρετα, δεν είναι η συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας, αλλά
η ύπαρξη πολιτικής βούλησης και η εξασφάλιση του εξοπλισµού, µε τον οποίο θα γίνονται οι κατεδαφίσεις. Στην παράγραφο
2 δηµιουργείται πλήρης σύγχυση, σχετικά µε το ποιος κατεδαφίζει τελικά και τι από όλα ισχύει. Το αποτέλεσµα της σύγχυσης
αυτής θα είναι να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, δηλαδή απλώς
να µην κατεδαφίζονται τα αυθαίρετα. Μόνο στην ανατολική Αττική –το είχαµε πει και την προηγούµενη φορά- υπάρχουν, σύµφωνα µε το ∆ασαρχείο, χίλιες διακόσιες οριστικές αποφάσεις
κατεδάφισης, αλλά κανένας δεν κατεδαφίζει. Ζητάµε την ενίσχυση των αρµοδίων υπηρεσιών µε προσωπικό, πόρους και µηχανολογικό εξοπλισµό, ώστε να λυθεί το πρόβληµα και όχι τη
δηµιουργία µίας ακόµα υπηρεσίας. Γι’ αυτό θα το καταψηφίσουµε.
Στο άρθρο 8 ισχύουν και τα παραπάνω που ανέφερα για την
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» και τις αρµόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον,
όλο το άρθρο θα µπορούσε να µπει ως παράγραφος στο άρθρο
27 παράγραφος α, άρθρο 5 του νοµοσχεδίου. Θετική η προτεραιότητα των καµένων εκτάσεων, αλλά δυστυχώς το γεγονός ότι
παραχωρείται στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», µας κάνει να µην το
ψηφίσουµε και το καταψηφίσουµε.
Κυρία Υπουργέ, εµείς επιµείναµε να ρωτάµε όλες τις προηγούµενες φορές τι θα γίνει µε τους άλλους νοµούς σε αυτά τα
ζητήµατα, αν σας ενδιαφέρει µόνο το παιγνίδι των εντυπώσεων,
επειδή υπήρξε µία καταγραφή στη συγκεκριµένη περίπτωση, αν
σας ενδιαφέρει η προστασία του δασικού πλούτου, τι θα γίνει µε
τον Υµηττό και την Πάρνηθα και µε τα καµένα στην υπόλοιπη
χώρα.
Εµείς δηλώσαµε ένα κριτικό «ΠΑΡΩΝ» την προηγούµενη φορά
επί της αρχής, που εκφράσαµε την έντονη επιφύλαξή µας γι’
αυτό το νοµοσχέδιο και το στηρίξαµε στο γεγονός ότι καταργείτε
το δασοκτόνο ορισµό του δάσους του νόµου ∆ρυ, αλλά την επιφύλαξή µας αυτή θα την εκφράσουµε µε την καταψήφιση στο
σύνολό του το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Ηρώ ∆ιώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
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λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Υπάρχει κάτι συγκεκριµένο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ναι, υπάρχει.
Κύριε Πρόεδρε, τώρα συζητάµε τα άρθρα, αλλά εκκρεµεί αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Θα διεξαχθεί στις 21.00’.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ωραία! Θα έρθει στη συνέχεια η Βουλή να ψηφίσει κι είναι ενδεχόµενο να καταψηφίσει το
νοµοσχέδιο επί της αρχής. Αν θα συµβεί αυτό το πράγµα, κύριε
Πρόεδρε, τι θα πούµε; ∆ιαγράφονται τρεις ώρες;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αυτό γίνεται συνεχώς, από ό,τι ξέρετε εσείς που έχετε µακράν εµπειρία στην Αίθουσα τούτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αυτό δεν γίνεται συνεχώς.
Και αν γίνεται, είναι λάθος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Γίνεται συνεχώς.
Ο κατάλογος των οµιλητών θα ξεκινήσει µε τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας της Β’ Αθηνών.
Ορίστε, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Χωρίς να θέλω να παρεµβαίνω
στο έργο του Προεδρείου, κύριε Πρόεδρε, η παρατήρηση του
συναδέλφου κ. Μαρκογιαννάκη είναι επί της αρχής σωστή. Η
ονοµαστική ψηφοφορία θα έπρεπε να είχε διεξαχθεί µε την ολοκλήρωση της συζήτησης επί της αρχής και να προχωρήσουµε
στη συνέχεια στη συζήτηση επί των άρθρων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ωστόσο παρεµβαίνετε, κύριε Μητσοτάκη και ξεχνάτε ότι υπήρχε οµόφωνη απόφαση στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έτερον εκάτερον. Ξέρετε, κύριε
Πρόεδρε, ότι έχουµε τη δυνατότητα να εκφράζουµε …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ξαναθυµίζω την
απόφαση της ∆ιάσκεψης Προέδρων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: …έχουµε τη δυνατότητα να εκφράζουµε και ως Βουλευτές τον προβληµατισµό µας ενίοτε για
τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούµε εµείς ως Βουλευτές.
Έρχοµαι στην ουσία του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε και δεν
θα δώσω συνέχεια σε αυτό το θέµα. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει βασικά δύο στόχους.
Πρώτον, επιχειρεί να εισάγει ρυθµίσεις για την προστασία των
δασών της βορειανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2009. Και επί της αρχής εµείς είµαστε σύµφωνοι σε αυτήν την πρόθεση της Κυβέρνησης να
δηµιουργήσει ένα ειδικό πλέγµα προστασίας για µία περιοχή, η
οποία επλήγη από πυρκαγιές και στην οποία υπάρχουν και πολύ
έντονες οικιστικές πιέσεις. Εκφράζουµε, όµως, τις επιφυλάξεις
µας, όπως το έκαναν και οι οµιλητές µας και ο εισηγητής της µειοψηφίας, για την αποτελεσµατικότητα των διατάξεων τις οποίες
εισάγετε.
Ταυτόχρονα, όµως, το νοµοσχέδιο στο άρθρο 9 επιφέρει και
αποσπασµατικές αλλαγές στο σύνολο της δασικής νοµοθεσίας,
ειδικά µε τη ρύθµιση του άρθρου 9. Για τη ρύθµιση αυτή έχουµε
σοβαρές ενστάσεις, κυρία Υπουργέ και θα αναφερθώ σε αυτές
στη συνέχεια.
Με το πρώτο άρθρο του νοµοσχεδίου αναστέλλεται η έκδοση
οικοδοµικών αδειών και αναστέλλεται η οποιαδήποτε οικοδοµική
δράση στα εκτός σχεδίου οικόπεδα, µέχρι την ολοκλήρωση των
δασικών χαρτών. Η διάταξη αυτή είναι σωστή επί της αρχής.
Πρέπει να γνωρίζουµε πού πραγµατικά υπάρχει δάσος, προκειµένου να µπορούµε να δίνουµε άδειες για να χτίζονται σπίτια σε
µια περιοχή, η οποία έχει δοκιµασθεί ιδιαίτερα.
Η επιµέρους αυτή συζήτηση έγινε και στην πρόταση η οποία
κατατέθηκε περί της αντισυνταγµατικότητας ή όχι του σχετικού
άρθρου. Εγώ τονίζω ότι δεν συµµερίζοµαι πως το άρθρο είναι
αντισυνταγµατικό, αλλά οφείλω να επισηµάνω, κυρία Υπουργέ,
ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Χωρίς να θέλω να γίνω µάντης και
προφήτης κακών, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν θέτουµε συγκεκριµένους χρονικούς περιορισµούς δεν είµαστε πάντα σε θέση
ως εκτελεστική εξουσία να τους τηρήσουµε. Αυτή τη στιγµή βά-
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ζουµε έναν περιορισµό στο δικαίωµα της ατοµικής ιδιοκτησίας
και καλά κάνουµε και τον βάζουµε, διότι στην προκειµένη περίπτωση το υπέρτατο αγαθό είναι η προστασία των δασών. Αλλά
πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι αυτή η διαδικασία δεν µπορεί να
κρατήσει στο διηνεκές.
Από κει και πέρα, έχουµε σοβαρές ενστάσεις -αναφέρθηκε σ’
αυτές ο κύριος Βλάχος- στο ζήτηµα του περιορισµού που θέτετε
στα εντός σχεδίου οικόπεδα. Εκεί πραγµατικά δεν καταλαβαίνω
τη δική σας επιµονή να κρατάτε το συγκεκριµένο άρθρο, πόσω
µάλλον όταν οι περιοχές αυτές κρίθηκαν αναδασωτέες εξ’ όσων
γνωρίζω µε απόφαση της περιφέρειας η οποία υπεγράφη χθες,
στις 25 Ιανουαρίου. Κατά συνέπεια, το συγκεκριµένο άρθρο δεν
έχει κανένα απολύτως νόηµα και δηµιουργεί µία εύλογη σύγχυση. Νοµίζω ότι η κεντρική πολιτική γραµµή του Υπουργείου και
της Βουλής θα πρέπει να είναι να ενθαρρύνει τη δόµηση εντός
σχεδίου και να αποθαρρύνει τη δόµηση εκτός σχεδίου. Με το να
κρατάτε το συγκεκριµένο άρθρο στο νοµοσχέδιο και µας εµποδίζετε να το υπερψηφίσουµε, αλλά και επί της ουσίας δεν εξυπηρετείτε κανέναν απολύτως σκοπό. Θα ήθελα, έστω και την
τελευταία στιγµή, να δείτε αυτό το ζήτηµα, κυρία Υπουργέ, πόσω
µάλλον από τη στιγµή που ήδη έχουν υπογραφεί και οι σχετικές
αποφάσεις από τον περιφερειάρχη για να κηρυχθούν αναδασωτέες οι εκτάσεις αυτές.
∆εν θα µπω στις λεπτοµέρειες όλων των άρθρων, γιατί δεν έχω
πολύ χρόνο. Θα έλθω κατευθείαν στο άρθρο 7 το οποίο αφορά
στη δηµιουργία αυτής της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων,
όπως την ονοµάζετε. Αναφέρθηκαν και οι κύριοι Βλάχος, Κιλτίδης και Καλογιάννης στο γεγονός ότι σήµερα έχουµε µία πολύ
αυστηρή νοµοθεσία –και αναφέροµαι συγκεκριµένα στο ν.
3621/2007, στο άρθρο 6- που προβλέπει ακριβώς τι γίνεται σε
περίπτωση που χτιστεί οτιδήποτε εντός έκτασης, η οποία έχει
κριθεί αναδασωτέα. Αναφέρει ότι συντάσσονται αυτόµατα πρωτόκολλα κατεδάφισης τα οποία εκτελούνται παραχρήµα και δεν
επιτρέπεται οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αίτηση-προσφυγή, η οποία αποσκοπεί στην αναστολή αυτής της απόφασης.
Υπάρχει, λοιπόν, µια πολύ αυστηρή νοµοθεσία, η οποία είναι
νόµος του κράτους.
Κυρία Υπουργέ, το ερώτηµα το οποίο θέτω εγώ είναι αν εφαρµόστηκε αυτή η νοµοθεσία. Εικάζω ότι δεν εφαρµόστηκε και υποθέτω ότι εντός εκτάσεων οι οποίες κρίθηκαν αναδασωτέες από
το 2007 και µετά -και αναφέροµαι ειδικά στις καταστροφικές φωτιές της Πάρνηθας- έχουν χτιστεί κτίσµατα τα οποία δεν έχουν
κατεδαφιστεί. Εδώ, λοιπόν, έρχεστε εσείς και δηµιουργείτε µία
Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, η οποία θα αφορά µόνο στο περίγραµµα του νόµου, µόνο σ’ αυτά τα οποία κάηκαν το 2009.
Εγώ ερωτώ: Τι θα γίνει µε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ενδεχοµένως χτίστηκαν από το 2007 µέχρι το 2009; Μήπως το δόκιµο
θα ήταν να ακούσουµε τις παροτρύνσεις του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ο οποίος µας ενθαρρύνει να δηµιουργήσουµε µία Κεντρική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων µε εφαρµογή
σε όλη τη χώρα, που θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τελεσίδικες αποφάσεις, που σήµερα η διοίκηση µε την παρούσα της
µορφή δεν εκτελεί, για λόγους τους οποίους γνωρίζουµε; Σήµερα εδώ δηµιουργούµε µία διαφορετική µορφή κατεδαφίσεων
για τη βορειοανατολική Αττική για να χειρίζεται αυτά τα θέµατα
σε σχέση µ’ αυτό που ισχύει για την υπόλοιπη χώρα.
Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πολιτική βούληση, κυρία Υπουργέ.
Σας το είπα και στην επιτροπή και το επαναλαµβάνω και στην
Ολοµέλεια. Πρέπει να βρούµε οτιδήποτε χτίστηκε από το 2007
εντός εκτάσεων που έχουν κριθεί αναδασωτέες και πρέπει αυτά
να γκρεµιστούν. Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να έχουµε την αξιοπιστία ως Βουλή να µπορούµε να µιλάµε για τα ζητήµατα αυτά µε
την απαραίτητη πολιτική τόλµη, ώστε να πιστεύουν οι πολίτες ότι
εννοούµε αυτά τα οποία λέµε.
Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγµή θα πρέπει να πάµε στη λογική
της δηµιουργίας µιας τέτοιας Κεντρικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να εξετάσετε στο σχέδιο νόµου, το οποίο προτίθεστε να φέρετε για τη
συνολική αναµόρφωση της δασικής νοµοθεσίας.
Επειδή πιέζει ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι κατευθείαν
στο άρθρο 9 και κλείνω. Έχουν εκφραστεί οι ενστάσεις της Αξιω-
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µατικής Αντιπολίτευσης γύρω από το θέµα αυτό.
Καταργείτε επί της ουσίας τα ποσοτικά κριτήρια του ν.3208
για τον προσδιορισµό του δάσους, χωρίς στην αιτιολογική έκθεση –τονίζω- να προσδιορίζετε την λογική, για την οποία προβαίνετε σ’ αυτή την κίνηση. Αντιλαµβάνοµαι ότι ενδεχοµένως να
υπάρχουν δυσκολίες στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο
δεν έχει ακόµα πάρει τελεσίδικη απόφαση για το ζήτηµα αυτό.
Καταργώντας τον συγκεκριµένο νόµο ο οποίος έχει ισχύσει τα
τελευταία επτά χρόνια µπορεί να λύνετε ένα πρόβληµα, αλλά δηµιουργείτε δύο προβλήµατα.
Το πρώτο είναι ότι επανέρχεστε σ’ ένα προηγούµενο καθεστώς ασάφειας, που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλούς συµπολίτες µας -και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό- κάνοντάς τους συχνά
έρµαια δασαρχών οι οποίοι δεν έκριναν πάντα µε τα ίδια αντικειµενικά κριτήρια ποια έκταση είναι δασική και ποια δεν είναι. Και
γνωρίζαµε τις δυσλειτουργίες του προηγούµενου νόµου.
Το δεύτερο είναι ότι έχετε δεσµευθεί πως σε έξι µήνες θα φέρετε µια καινούρια δασική νοµοθεσία η οποία ενδεχοµένως θα
επαναπροσδιορίζει µε σαφήνεια -την χρειαζόµαστε γιατί πρέπει
ενδεχοµένως να αλλάξει ο ν.3208- για το τι ακριβώς είναι δάσος.
Άρα, για έξι µήνες θα έχουµε ένα µεταβατικό καθεστώς, θα επανερχόµαστε σε µια προηγούµενη νοµοθεσία, όταν έχουµε δηλώσει ως Βουλή και έχετε δηλώσει ως Κυβέρνηση ότι θέλετε να
φέρετε µια καινούρια νοµοθεσία.
∆εν συµφωνώ µε αυτή τη ρύθµιση. Και πιστεύω ότι στην καινούργια νοµοθεσία η οποία θα έρθει και την οποία πιστεύω ότι θα
πρέπει να φέρετε νωρίς και πρέπει να αποτελεί αντικείµενο συστηµατικού διαλόγου –και κλείνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε- ν’ αποφασίζουµε πια τι είναι δάσος όχι µόνο µε επιστηµονικά κριτήρια
αλλά και µε πολιτικά κριτήρια.
Και δάσος δεν είναι µόνο αυτό που µας λένε οι επιστήµονες ότι
είναι δάσος –αυτό είναι σίγουρα δάσος- αλλά δάσος είναι αυτό
που εµείς θέλουµε ως πολιτεία να είναι δάσος. Αν πούµε ότι θέλουµε το Ποικίλο Όρος να είναι δάσος έστω και αν δεν έχει ένα
δέντρο σήµερα και αν δεν είχε ένα δέντρο το 1945 δικιά µας πολιτική απόφαση είναι να το κάνουµε και µόνο µε τέτοιες τολµηρές κινήσεις θα µπορέσουµε πραγµατικά όχι µόνο να
προστατεύσουµε τα υφιστάµενα δάση αλλά να προσδιορίσουµε
και που θέλουµε ειδικά στον περιαστικό ιστό της Αττικής να
έχουµε δάση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας από το ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο από
του Βήµατος για το οκτώ δικά του λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να αρχίσω από εκεί που τέλειωσε ο συνάδελφος Κυριάκος
Μητσοτάκης. Εγώ δεν καταλαβαίνω όλη αυτή τη συζήτηση που
γίνεται αυτές τις µέρες για το πώς θα προσδιορίσουµε «τι είναι
δάσος και τι είναι δασική έκταση». Αυτό το προσδιορίζει το Σύνταγµα. Το ξεχάσαµε; Το ξεχάσαµε ότι το προσδιορίζει το Σύνταγµα; Σας παρακαλώ. Είναι άλλο η εξειδίκευση των κριτηρίων.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Είµαστε µεγάλα παιδιά.
Υπάρχει το σχετικό άρθρο και η ερµηνευτική δήλωση από κάτω.
Κάναµε ολόκληρη συζήτηση στην αναθεώρηση του Συντάγµατος τότε.
Άλλο αυτό και άλλο τα ειδικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί
µια έκταση -το µέγεθός της, η δασοκάλυψη- δάσος ή δασική
έκταση. ∆εν έχουµε κενό νόµου –για να τελειώνω µε το 9. Επανέρχεται η διάταξη του ν. 998.
Υπάρχει η ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων. Η κυρία Υπουργός αν θυµάστε όσοι ήσασταν στην επιτροπή είχε φέρει στην
αρχή µια πρόταση να γίνει µε προεδρικό διάταγµα µέσω µιας επιτροπής η εξειδίκευση των κριτηρίων. Την απέσυρε γιατί υπήρξε
αντίδραση συναδέλφων και τώρα µιλάµε για κάποιο νόµο. Εγώ
πιστεύω ότι µπορεί να χάσουµε έτσι χρόνο. ∆ηλαδή, θα κερδίζαµε χρόνο- ώσπου να απαντήσει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στο
ερώτηµα του Συµβουλίου της Επικρατείας για τα κριτήρια- µε
την επεξεργασία του ∆ιατάγµατος και θα είµαστε πολύ πιο γρήγορα έτοιµοι. Αυτή ήταν η γνώµη µου. Η Υπουργός επέλεξε µε
βάση προτάσεις συναδέλφων την λύση να το αφήσει και να πάει
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σε νόµο. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως χάσουµε χρόνο. Και το λέω πιο
πολύ για να το λάβει υπ’ όψιν της η Υπουργός.
Στο ζήτηµα αυτό ούτε κενό νόµου υπάρχει. Αναφέρθηκε αυτό
κατά την συζήτηση του κατά πόσο είναι συνταγµατική η διάταξη
αυτή. Άλλωστε όλη η συζήτηση επί της αρχής που ήταν ευρεία
και στην Ολοµέλεια και στην Επιτροπή αλλά και η συζήτηση ιδιαίτερα για θέµατα αντισυνταγµατικότητας που έβαλε ο ΛΑΟΣ και
ο κ. Βορίδης νοµίζω ότι απέδειξαν ένα πράγµα. Οι διατάξεις είναι
και συνταγµατικά σωστές και ρεαλιστικές. Και κρίσιµες παρεµβάσεις συνιστούν για να ελέγξουµε την ανοµία και την αυθαιρεσία. Ήταν αναγκαίες αυτές οι ρυθµίσεις.
Άκουσα περί αποσπασµατικότητας. ∆εν πρόκειται για αυτό.
Είναι πιλοτικές ρυθµίσεις αναγκαίες για την Αττική -γιατί κάηκε
πέρυσι και έπρεπε να προστατεύσουµε από την νέα αυθαιρεσία
τις εκτάσεις που κάηκαν- και διατάξεις οι οποίες µπορούν τηρουµένων των αναλογιών και το είπα και στην επί της αρχής συζήτηση να εφαρµοστούν σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια.
Τηρουµένων των αναλογιών, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες στα
δασικά οικοσυστήµατα σε κάθε περιοχή της χώρας και πρέπει
να λαµβάνονται υπ’ όψιν.
Και απορώ γιατί παραδείγµατος χάριν η στροφή της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι µισή. Είναι θετικό για µένα το ότι το ψηφίζετε επί
της αρχής, αλλά θα µπορούσατε να ψηφίσετε και τις άλλες διατάξεις. Όπως και δεν καταλαβαίνω τις ενστάσεις και των άλλων
κοµµάτων σε διατάξεις, οι οποίες θωρακίζουν το σύστηµα προστασίας.
Με το άρθρο 1 έχουµε την αναστολή των οικοδοµικών εργασιών και έτσι πρέπει να γίνει για ένα ορισµένο διάστηµα. ∆εν συγκρούεται µε το δικαίωµα της ιδιοκτησίας αυτό. Το δικαίωµα της
προστασίας δασών είναι υπέρτερο εν προκειµένω δικαίωµα.
Και έχουµε και την χαρτογράφηση των περιοχών στην Αττική,
έτσι ώστε να προχωρήσουν οι δασικοί χάρτες. Αναφέροµαι στα
πρώτα άρθρα του νοµοσχεδίου. Η διάταξη του άρθρου 4 µε την
τηλεσκόπηση είναι, νοµίζω, µια καινοτοµία, αρκεί να γίνει πράξη.
Εγώ έχω εκφράσει -και εκφράζω πάλι- την άποψή µου ότι θα πρέπει να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για να γίνει η απαραίτητη
υποδοµή. Άκουσα την άποψη γιατί δίνεται η αρµοδιότητα αυτή
στο Κτηµατολόγιο και δεν δίνεται στις δασικές υπηρεσίες. Εγώ
νοµίζω, αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι µπορεί η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΕ» να στήσει πολύ καλύτερα αυτό τον µηχανισµό. Αυτή είναι η
άποψή µου. Πρέπει κάποτε να καταλάβουµε ότι δεν είναι θέµα
να καθόµαστε ο καθένας επάνω στις αρµοδιότητες ιστορικά,
αλλά πώς θα γίνει σήµερα το κράτος µας συνολικά πιο αποτελεσµατικό.
Για το άρθρο 7, για την Υπηρεσία Κατεδαφίσεων. Άκουσα
προηγουµένως τον κ. Μητσοτάκη νοµίζω, ο οποίος µίλησε για
ένα κεντρικό φορέα κατεδαφίσεων. Σε αποκεντρωµένη - όπως
θα πάµε µάλιστα µε το νέο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- χώρα δεν νοµίζω ότι
µπορεί να υπάρχει ένας κεντρικός φορέας κατεδαφίσεων, ούτε
χρειάζεται κατά τη δική µου άποψη. Καλώς αυτή τη στιγµή δηµιουργείται αυτός ο φορέας, όµως, εδώ πρέπει να πούµε ότι δεν
αρκεί η διάταξη. Εάν ο φορέας, η Υπηρεσία αυτή Κατεδαφίσεων,
δεν έχει στη διάθεσή της µηχανισµό για να πραγµατοποιεί τις κατεδαφίσεις. θα επαναληφθεί το φαινόµενο εκείνο που έχουµε
µέχρι σήµερα, να έχουµε τελεσίδικες αποφάσεις, πρωτόκολλα
κατεδάφισης και να µην µπορούν να υλοποιηθούν. Νοµίζω ότι
είναι χιλιάδες αυτά.
Άρα, είναι ένα βήµα, το οποίο θα µείνει µισό εάν πραγµατικά
δεν στηθεί ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός κατεδαφίσεων.
∆ιότι είτε ως πραγµατική αδυναµία είτε ως πρόσχηµα τα ανεκτέλεστα πρωτόκολλα κατεδαφίσεων είναι, όπως είπαµε, εκατοντάδες, για να µην πω χιλιάδες, σε όλη την Ελλάδα. Πολλές
φορές η δικαιολογία ήταν ότι δεν βρίσκουµε, κανένας δεν θέλει
-θυµάµαι από τότε που ήµουν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε- να λάβει µέρος σε
µια τέτοια διαδικασία µε τα δικά του τα µηχανήµατα. Άρα, χρειάζεται να βρούµε ένα µηχανισµό, διότι εάν οι κατεδαφίσεις δεν
πραγµατοποιούνται, τότε δεν δίνουµε καλό παράδειγµα για την
πρόληψη, τελικά, των αυθαιρεσιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µέσα στην ώρα µου, καθ’ όσον
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δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Εκείνο µόνο που θέλω να πω είναι ότι η Αττική έχει πληγεί βάναυσα από τις τελευταίες πυρκαγιές. Οι διατάξεις, ασφαλώς, δεν
είναι πανάκεια. Είναι, όµως, όπως το είπα και επί της αρχής, ένα
ρεαλιστικό νοµοσχέδιο. καλώς έρχεται, πρέπει µάλιστα να χαιρετίσουµε την πρωτοβουλία του νεοσύστατου Υπουργείου και
να επιµείνουµε εµείς ως Βουλευτές και στην κυρία Υπουργό στην
ανάγκη λήψης µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή αυτού
του νόµου, ώστε να µην έχουµε µια από τα ίδια.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Γείτονα.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει τις Εκθέσεις της στα
σχέδια νόµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής:
Α) «Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίηση ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που
άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α’).
Β) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου».
Το λόγο θα λάβει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ο κ. Αϊβαλιώτης και θα ακολουθήσει ο κ. Ηλίας Πολατίδης αµέσως
µετά.
Κύριε Αϊβαλιώτη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κυρία Υπουργέ, εκλέγοµαι
στη µεγαλύτερη περιφέρεια της Ευρώπης -ενάµισι εκατοµµύριο
ψηφοφόροι είναι σε αυτή την περιφέρεια- όπου ελάχιστα πάρκα
υπάρχουν. Ένα από αυτά είναι το ξεχασµένο πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης».
Έχω εδώ µπροστά µου την ανακοίνωση των εργαζοµένων. Ξεκινάω, πριν κάνω την κύρια τοποθέτησή µου, µε την κραυγή αγωνίας των εργαζοµένων. Αναφέρουν ότι έµειναν απλήρωτοι µέσα
στις γιορτές και επιρρίπτουν ευθύνες και στο Υπουργείο σας. Μιλάµε για ένα πάρκο παρατηµένο και µία περιοχή τεράστια. Πρόκειται για λαϊκές περιοχές (Άγιοι Ανάργυροι, Ίλιον, Καµατερό).
Το καταθέτω για τα Πρακτικά. Είναι η ανακοίνωση που έστειλαν οι εργαζόµενοι του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
Ξέρουµε όλοι τι χάλια µαύρα και πόσο παρατηµένο είναι αυτό
το πάρκο. Σας παρακαλώ πολύ λάβετε µέτρα γι’ αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έµειναν απλήρωτοι µέσα στις γιορτές.
Προσπαθούσα να µετρήσω πόσα λάθη περιλαµβάνει στα
άρθρα το πρώτο αυτό νοµοσχέδιο που παρουσίασε το νεόδµητο
Υπουργείο σας. Κατ’ αρχάς µου κάνει εντύπωση κάτι που τιµωρεί τους νοµοταγείς. Αναστέλλει τις οικοδοµικές άδειες, οι
οποίες νοµίµως θα µπορούσαν να χορηγηθούν. Τις πληρώνουν,
δηλαδή, τα µόνιµα κορόιδα αυτού του τόπου, που είναι οι νοµοταγείς πολίτες.
Αφήνει ανοικτό, επίσης, το άρθρο 9 το ζήτηµα του τι είναι
δάσος. Ούτε αυτό το απλό καν δεν λύνει. Και επειδή πολλά ακούγονται για τη δήθεν ευαισθησία των αριστερών για το φυσικό περιβάλλον, να πω ότι όσες φορές ο ΛΑΟΣ έκανε δενδροφύτευση
στον Υµηττό και αλλού δεν είδα καµµία νεολαία της Αριστεράς
να είναι µαζί µας. ∆εν βλέπω να κάνουν δενδροφυτεύσεις κάθε
πάσης φύσεως και ταµπέλας νεολαίες της Αριστεράς. ∆εν µετέχουν στις ανάλογες δραστηριότητες.
Αλλά όχι µόνο αυτό. Υπάρχει το φυσικό, αλλά υπάρχει και το
αστικό περιβάλλον. Αλήθεια, η Αριστερά σέβεται το αστικό περιβάλλον ή µήπως είτε µιλάµε για δηµόσια είτε για ιδιωτικά κτήρια, για περιουσία, για ΑΕΙ, για ΤΕΙ, για αγάλµατα, για
ανδριάντες, για µνηµεία, για γέφυρες όλα είναι βρωµισµένα από
τη δράση των πάσης φύσεως αριστερών συνιστωσών; Καµµία
ευαισθησία, λοιπόν, και κανένας σεβασµός από την Αριστερά για
την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και γνωστές αφισοκολλήσεις και όλη αυτή η ρυπογόνα δραστηριότητα
στις πόλεις, που αντιµετωπίζονται µε µίσος πολλές φορές από
την Αριστερά και βρωµίζονται µέχρι εξουθενώσεως.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Επειδή είχαν γίνει κάποιες παραινέσεις προς το ΛΑΟΣ στη συζήτηση επί της αρχής, να πω ότι τις παραινέσεις τις επιστρέφουµε και η έκφραση «ψευδοευαισθησίες για το περιβάλλον»
περιττεύει.
Είπα µιλώντας επί της αρχής ότι τα παλιά κόµµατα προσπαθούν να αποδείξουν ότι προστατεύουν το δάσος, χρησιµοποιώντας, όµως, παρωχηµένες και µουχλιασµένες πρακτικές, που
παραπέµπουν σε µαυρόασπρη ελληνική ταινία της δεκαετίας του
’60. Είµαστε στον 21ο αιώνα. Υπάρχουν οι υπερυπολογιστές,
υπάρχουν οι δορυφόροι, αλλά όµως εµείς γυρίζουµε µε αυτές
τις πρακτικές που προωθεί το νοµοσχέδιό σας σαράντα, σαράντα πέντε χρόνια πίσω.
Έτσι, λοιπόν, απουσιάζει πλήρως η πολιτική βούληση για την
αντιµετώπιση του φαινοµένου της κατασκευής σπιτιών-υπερπαραγωγών µε πισίνες στα καµένα. Εκεί είναι το ζουµί. ∆εν χρειάζονται πρόσθετες υπηρεσίες, πρόσθετη δοµή, πρόσθετοι µισθοί.
Χτίζονται σπίτια-υπερπαραγωγές µε πισίνες, δίπατα, τρίπατα,
εκατοντάδων τετραγωνικών στα καµένα. Υπάρχει η βούληση να
τα γκρεµίσουµε;
Το ζήτηµα είναι, λοιπόν, να υπάρξει µία νέα Υπηρεσία Κατεδαφίσεων –αναφέροµαι στο άρθρο 7- µε µπουλντόζες και να
γκρεµίζουµε από το πρωί µέχρι το βράδυ, ή να εµπεδώσουµε την
πεποίθηση σε κάποιον που θέλει να παρανοµήσει ότι όποιος πάει
να χτίσει στα καµένα, αυτό αποτελεί αδίκηµα και επισύρει αµέσως συνέπειες; Πρέπει να χαρατσώνουµε τον κόσµο για να κάνουµε και άλλες δυσκίνητες δοµές και άλλα γραφεία και άλλα
έξοδα;
Ο κ. Κιλτίδης ανέφερε στην τοποθέτησή του –το σηµείωσα- ότι
οι δασικοί χάρτες για την Αττική είναι έτοιµοι και ανέφερε και
ονόµατα υπαλλήλων του Υπουργείου που ετοίµασαν αυτούς
τους δασικούς χάρτες, που µόχθησαν για να τους φτιάξουν.
Ισχύει αυτό; Θέλουµε µία τοποθέτηση. Κύριε Υφυπουργέ, θέλουµε µία τοποθέτηση. Υπάρχουν αυτοί οι χάρτες; Και αν υπάρχουν, γιατί πρέπει να ξαναφτιαχτούν;
Άλλη ερώτηση: Θα γκρεµίζετε ό,τι αυθαίρετο γίνεται από εδώ
και µπρος; Το έθεσε ήδη, νοµίζω δύο φορές ο κ. Ροντούλης,
κατά την τοποθέτηση του στην Ολοµέλεια. Μήπως και τα υπάρχοντα αυθαίρετα που είναι περίπου ενάµισι εκατοµµύριο –τόσο
τα υπολογίζει ο «ΣΚΑΙ», όπως άκουσα σε µια πρόσφατη έρευνα
που έκανε- θα γκρεµιστούν;
Μήπως, αντί να µιµηθείτε το «Ρόµποκοπ» και αρχίσετε ως νέος
«Αρµαγεδώνας» να γκρεµίζετε τα πάντα, θα ήταν σκόπιµο, κοινωνικά ωφέλιµο, ευαίσθητο και επωφελές για τα κρατικά ταµεία
να δείτε ποιοι έχουν κτίσει εκτός καµένων περιοχών και να τακτοποιηθεί αυτή η ιστορία, να τελειώσει αυτός ο βραχνάς γι’ αυτούς τους ανθρώπους; Μήπως θα πρέπει να δείξει κάποια στιγµή
και το κράτος µια κοινωνική ευαισθησία;
Χάσατε 1.150.000.000 ευρώ από τους ηµιϋπαίθριους. Αυτό
λέει ο κ. Παπακωνσταντίνου, στο Πρόγραµµα Σταθερότητας που
µας κατέθεσε και έχω ήδη καταθέσει στα Πρακτικά της Βουλής
τον πίνακα που µας είχε δώσει. ∆εν τους γκρεµίζετε, τώρα θα
δούµε αν θα τους τακτοποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο όµως, χάνονται χρήµατα και διαιωνίζεται µία ακρότητα.
Αν τακτοποιούσατε κάποια από τα αυθαίρετα –και διευκρινίζω
ότι µιλάω για τα αυθαίρετα εκτός δασικών εκτάσεων- και ένα κοινωνικό πρόβληµα θα λυνόταν και πρόσθετες δαπάνες θα σώνονταν για τον κόσµο και έσοδα θα είχατε.
Επίσης, δεν άκουσα τίποτα, κύριε Υφυπουργέ –αφού λείπει η
κυρία Μπιρµπίλη- για το ενάµισι εκατοµµύριο ανθρώπων που
είναι όµηροι των οικοδοµικών συνεταιρισµών. Έρχονται και παρέρχονται οι Έλληνες Ευρωβουλευτές. Φουρνιές Ελλήνων Ευρωβουλευτών στις Βρυξέλλες και οι καταγγελίες φθάνουν η µία
µετά την άλλη στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής.
Τί θα γίνει µε αυτούς τους ανθρώπους που πληρώνουν χρόνια
εισφορές; Ανήκουν σε νόµιµους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς
που έχει αναγνωρίσει µε πράξεις το ελληνικό κράτος εδώ και σαράντα πέντε, πενήντα χρόνια, οικόπεδο όµως, δεν βλέπουν. Φεύγουν από τη ζωή, έχουν πληρώσει τόσα χρόνια εισφορές,
οικόπεδο όµως, δεν έχουν δει ούτε ζωγραφιστό. Σε περιοχές,
επαναλαµβάνω, που δεν φυτρώνει ούτε µαρούλι, όχι δένδρο. Σε
περιοχές που δεν υπάρχει η παραµικρή βλάστηση, σε περιοχές
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που αεροφωτογραφίες του 1948 δείχνουν ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
Αυτό που συµβαίνει -και συµβαίνει παραδοσιακά από τα δύο
παλιά κόµµατα εξουσίας- είναι να κρατιώνται όµηροι αυτοί οι άνθρωποι που πεθαίνουν και οικόπεδο δεν βλέπουν ενώ ξαφνικά,
ξερές εκτάσεις, σεληνιακά τοπία, άνυδρες εκτάσεις, που δεν
είχαν ποτέ βλάστηση να µετατρέπονται εν µία νυκτί, σε δήθεν
δασικές εκτάσεις.
Κύριε Υφυπουργέ, είναι εύκολο να λυθούν κοινωνικά ζητήµατα
και αναβαθµίζοντας το περιβάλλον και λύνοντας κοινωνικά προβλήµατα και αίροντας µία καραµπινάτη αδικία. Είναι καραµπινάτη
η αδικία αυτή µε τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς.
Περίµενα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο να υπήρχε µια τροπολογία
για το ζήτηµα αυτών των οικοδοµικών συνεταιρισµών, που τόσο
πολύ έχει ταλανίσει το Ευρωκοινοβούλιο, τόσες φουρνιές Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Τόσο πολύ έχουν ασχοληθεί ξένοι Ευρωβουλευτές και τόση µεγάλη είναι η αδικία και ο βραχνάς που
κρατάει πάνω από σαράντα χρόνια.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να µην επιλεγεί ο δρόµος της αδιαφορίας. Κύριοι συνάδελφοι, σας είπα ότι µιλάω για εκτάσεις που
προσοµοιάζουν σε σεληνιακό τοπίο. Είναι αναγνωρισµένοι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί και ενάµισι εκατοµµύριο άνθρωποι είναι
µέλη αυτών των συνεταιρισµών που είναι δέσµιοι, όµηροι των
δύο παλαιών κοµµάτων εξουσίας και των παλαιοκοµµατικών τους
τακτικών.
Αν επιλεγεί ο δρόµος της αδιαφορίας για άλλη µια φορά, λοιπόν, θα στοχοθετηθεί η χώρα, για άλλη µια φορά θα κινδυνεύσουµε µε παραποµπή στο Ευρωδικαστήριο, για άλλη µια φορά
θα κινδυνεύσουµε µε την επιβολή προστίµων και θα διασυρθούµε.
Αυτό, λοιπόν, θα βοηθήσει όλους αυτούς που τρίβουν τα χέρια
τους όταν υπάρχει ένα µπαράζ δυσµενών εικόνων διεθνώς, και
µε αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα στοχοθετείται.
Γνωρίζω, όµως, ότι δεν το θέλετε γι’ αυτό σας παρακαλώ, δράστε και ανακουφίστε ανθρώπους που είναι µη προνοµιούχοι, ανθρώπους που είναι αδικηµένοι και κουρασµένοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.
Ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. ∆ηµήτριος Σιούφας, έχει ζητήσει το λόγο.
Κύριε Σιούφα έχετε το λόγο για δέκα λεπτά. Το Βήµα είναι δικό
σας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε µε αφορµή
τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου και ιδιαίτερα του άρθρου 6
παράγραφος 3, να σας µεταφέρω σε µια άλλη πραγµατικότητα
την οποίαν οφείλουµε να δούµε.
Τί λέει η παράγραφος 3 του άρθρου 6; Λέει ότι δηµιουργείται
ακόµα µια Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης του Περιβάλλοντος
και της Ενέργειας, στην οποία υπάγονται οι αρµοδιότητες που
έχουν δηµιουργηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, καθώς και η Ειδική Υπηρεσία των Επιθεωρητών του Περιβάλλοντος. Συγχρόνως, προβλέπεται να εκδοθεί ένα προεδρικό
διάταγµα για τη δοµή, τις θέσεις και το προσωπικό της Ειδικής
Υπηρεσίας των Επιθεωρητών Ενέργειας.
Αυτό µου δίνει την αφορµή να παρέµβω και σήµερα, όπως
έκανα και κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού του 2010, και
να µοιραστώ µαζί σας, αλλά και µε την Κυβέρνηση µια σειρά από
σκέψεις.
Το πρώτο και βασικό είναι ότι δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει τυχόν πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για τροποποιήσεις,
για µετακινήσεις αρµοδιοτήτων. Κυρίως, όµως, πέρα από τη δηµιουργία νέων Υπουργείων ή συγχωνεύσεις υπαρχόντων Υπουργείων, την ίδια ώρα βλέπουµε να δηµιουργούνται νέες γενικές
γραµµατείες, ειδικές γραµµατείες και παράλληλα να συστήνονται ειδικές υπηρεσίες που καλούνται να δικαιολογήσουν αυτές
τις αλλαγές, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο ένα πλασµατικό
εύρος εποπτείας, ιδιαίτερα όταν συνιστώνται ειδικές γραµµατείες.
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Αυτό, όµως, δηµιουργεί τροµακτικά προβλήµατα και σε διοικητικό και σε υπηρεσιακό και σε διαχειριστικό επίπεδο και παράλληλα, αντί να έχουµε µείωση των κέντρων κόστους της
Κυβέρνησης, έχουµε πολλαπλασιασµό των κέντρων κόστους της
Κυβέρνησης. Πάρτε για παράδειγµα το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τα Υπουργεία τα οποία δηµιουργήθηκαν, µε αφορµή πάλι τη σύσταση
αυτής της ειδικής γραµµατείας. Από το παλιό ΥΠΕΧΩ∆Ε, η κεντρική γενική γραµµατεία του Υπουργείου τώρα έχει µετονοµαστεί σε Γενική Γραµµατεία του Περιβάλλοντος. Έχει διατηρηθεί
η Γενική Γραµµατεία Υδάτων και µεταφέρθηκαν η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων και η Γενική Γραµµατεία Συγχρηµατοδοτηµένων ∆ηµοσίων Έργων στο Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων. Μεταφέρεται στο νέο Υπουργείο, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
από το παλιό Υπουργείο Ανάπτυξης η κεντρική Γενική Γραµµατεία, που τώρα µετονοµάζεται σε Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και η Ειδική Γραµµατεία ∆ιεθνούς Ενεργειακής
Πολιτικής και ταυτόχρονα και η δηµιουργούµενη τώρα, µε αυτό
το νοµοσχέδιο, Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Τι είναι αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ένας πραγµατικός
λαβύρινθος. Και για να δανειστώ την έκφραση από έναν Ευρυτάνα πολιτικό, θα το έλεγα διαφορετικά, ότι η περίπλοκος περιπλοκή περιεπλάκη δια περιπλόκων περιπλεγµένων περιπλοκών.
Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το σχήµα, ένας Θεός το ξέρει!
Πόσο χρόνο χάνει η νέα Κυβέρνηση µε τη νωπή λαϊκή εντολή,
για να µπορέσει να κάνει πράξη αυτές τις αλλαγές, να αφοµοιώσει το προσωπικό από τρία και τέσσερα διαφορετικά Υπουργεία,
ώστε να µπορέσουν να ακολουθήσουν το ρυθµό, για να εφαρµοστεί η κυβερνητική πολιτική στο συγκεκριµένο τοµέα; Μπορούµε όλοι να αναλογιστούµε ότι αυτές οι µετακινήσεις,
συγχωνεύσεις, διαιρέσεις τοµέων ευθύνης και αρµοδιοτήτων
έχουν δηµιουργήσει Υπουργεία, τα οποία έχουν κατεσπαρµένες
υπηρεσίες, υπαλλήλους διαφορετικής κατάρτισης, αλλά και γνωστικών αντικειµένων, αλλά ταυτόχρονα και Υπουργεία τα οποία
δεν έχουν ούτε οµοιογενές σχήµα, Υπουργεία χωρίς ενιαία ταυτότητα και όραµα. Μάλιστα, εάν συνειδητοποιήσουµε ότι παράλληλα µε τη µετακίνηση αρµοδιοτήτων ανά τα Υπουργεία
µεταφέρονται και οι αρµοδιότητες εποπτείας των οργανισµών
και των φορέων του δηµόσιου τοµέα που ήταν στα προηγούµενα
Υπουργεία, µπορεί να αντιληφθεί κανείς γιατί οι εποπτεύουσες
δηµόσιες υπηρεσίες αδυνατούν να ασκήσουν το έργο τους,
παρά τη συνεχή αύξηση του κόστους λειτουργίας τους.
Θέλω ακόµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επισηµάνω ότι
η συγχώνευση δύο ή τριών Υπουργείων, όταν ταυτόχρονα συνοδεύεται µε πολλαπλάσια αύξηση γραφείων γενικών και ειδικών
γραµµατέων, λόγω του κόστους των γραφείων αυτών, τα λειτουργικά κόστη τόσο των γραφείων όσο και των ειδικών υπηρεσιών που συστήνονται µαζί δεν επιφέρουν µείωση κόστους
λειτουργίας, αλλά, όπως σας είπα στην αρχή, αύξηση του κόστους λειτουργίας της Κυβέρνησης και, µάλιστα, σε µία περίοδο
που θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόµα και για το
τελευταίο ευρώ.
Συνεπώς η µείωση του αριθµού των Υπουργείων, όταν συνοδεύεται µε την αύξηση των γενικών γραµµατειών και των ειδικών
γραµµατειών, φέρνει τελείως τα αντίθετα αποτελέσµατα από τα
επιδιωκόµενα. Και ποια είναι τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα;
Είναι η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, ό,τι συνεπάγεται από
την ίδια τη γραφειοκρατία για τον πολίτη, ταυτόχρονα όµως,
χωρίς να επέρχεται καµµία µείωση των δαπανών στο δηµόσιο
τοµέα.
Μένω µε την πεποίθηση –και αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβληµα- ότι δεν έχουµε καταλάβει τι είναι εκείνο το οποίο λείπει
από τη διοίκηση και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς της χώρας.
Γιατί αυτό το οποίο λείπει δεν είναι αν δηµιουργηθούν ακόµη
πέντε ειδικές γραµµατείες ή το καινούριο σχήµα, οι ειδικές υπηρεσίες -παλαιότερα τα ονοµάζαµε αυτά αυτοτελή γραφεία, όπως
έχει γίνει κατ’ επανάληψη την τελευταία δεκαπενταετία- αυτό το
οποίο λείπει είναι η ύπαρξη µιας σταθερής κυβερνητικής δοµής,
η οποία να υπάρχει για δεκαπέντε-είκοσι χρόνια.
Αν παρακολουθήσουµε σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το φαι-
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νόµενο στο σωτήριο έτος 2010 και ως χώρα και ως δηµοκρατία
να µην έχουµε έναν µπούσουλα, έναν τρόπο µε τον οποίο πορεύεται η Κυβέρνηση, αλλά κάθε µια κυβέρνηση να έρχεται να
αλλάζει εκείνα που δηµιουργήθηκαν από την προηγούµενη, δεν
πρέπει να αιτιώµεθα για την αναποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών και για την ταλαιπωρία του πολίτη κανέναν άλλον παρά
µόνο τους ίδιους µας τους εαυτούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την παρακολούθηση της
συζήτησης και σήµερα µέχρι αυτήν την ώρα, αλλά και τις προηγούµενες µέρες, ποιο είναι για µένα το κατ’ εξοχήν πρόβληµα
της λειτουργίας της κρατικής µηχανής, αλλά και το κατ’ εξοχήν
πρόβληµα της δηµοκρατίας στη χώρα µας. Είναι η εφαρµογή
των νόµων. Ψηφίζονται νόµοι και δεν εφαρµόζονται. Ουκ ολίγα
τα παραδείγµατα. Και εδώ εστιάζεται και η ποιότητα της δηµοκρατίας και αυτό µου φέρνει στο µυαλό µου, αυτό το οποίο είχε
πει στο τέλος του 19ου αιώνα ο Εµµανουήλ Ροΐδης ότι µέχρι τότε
η νοµοθετική εξουσία είχε παράγει τόσους νόµους που δεν χρειαζόταν να ψηφίσει κανέναν άλλον, διότι όλοι αυτοί οι νόµοι µπορούσαν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα της χώρας, παρά
µόνο η ψήφιση ενός νόµου ακόµα, εκείνου που θα επιβάλει την
εφαρµογή των νόµων που έχουν ψηφιστεί. Εκτιµώ ότι αυτό το
µήνυµα του τέλους του 19ου αιώνα είναι διαχρονικά επίκαιρο και
πολύ περισσότερο σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Πρόεδρο.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και
από το Νοµό Σερρών έχει τον λόγο και ακολουθεί ο κ. Καντερές.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να αναφερθώ στους αγρότες, οι οποίοι
είναι ακόµη στα µπλόκα και περιµένουν επιτέλους την Κυβέρνηση να έρθει σε ουσιαστικό και σοβαρό διάλογο µαζί τους και
να µην χρειάζεται να είναι στα µπλόκα για να ασχοληθεί η Κυβέρνηση µε τα προβλήµατά τους.
Το δεύτερο που θα ήθελα είναι να απαντήσω στην αναφορά
που έκανε ο κ. Παπαδηµούλης µιλώντας στη δευτερολογία του
επί της αρχής, αναφέροντας ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός εκφράζει τους καταπατητές των δασών. Θεωρώ αυτή την
δήλωση απαράδεκτη. ∆εν καταλαβαίνω, ο κ. Παπαδηµούλης
ήταν σε άλλη Αίθουσα; Αυτά που ανέφερε ο ειδικός αγορητής
µας όλες τις ηµέρες τα αναφέρει η παράγραφος 2β στο άρθρο
1, όπου µιλάει για εντός σχεδίου πόλεως διακοπή των αδειών,
αναστολή εκτελέσεως των αδειών. Αυτό είναι καταπάτηση
δασών; Από πού έχει βγάλει το συµπέρασµα ο κ. Παπαδηµούλης; Εκτός αν έρχεται εδώ να µεταφέρει τις ιδεοληψίες του, αλλά
εδώ είναι η Βουλή των Ελλήνων, δεν είναι τα εργαστήρια όπου γίνεται ιδεολογική καθοδήγηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δηλαδή έρχεται
εδώ το κόµµα του και υποστηρίζει τη µείωση των ποινών των
εµπόρων ναρκωτικών, εµείς είπαµε ποτέ ότι είναι το κόµµα το
οποίο εκφράζει τους εµπόρους ναρκωτικών; ∆ιότι ξεκάθαρα το
έχει πει εδώ µέσα.
Πιστεύω ότι ήταν προσωπικές απόψεις του κ. Παπαδηµούλη,
οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Επί του θέµατος του νοµοσχεδίου, έκανα ορισµένες ερωτήσεις και από άλλους συναδέλφους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Κυρία Υπουργέ, δεν αντιµετωπίζετε την ουσία του
προβλήµατος. Υπάρχει µια τεράστια πίεση. Οι αγρότες, που δεν
υπάρχει γι’ αυτούς ελπίδα και θα µεταναστεύσουν στην Αττική,
οι λαθροµετανάστες τους οποίους θα νοµιµοποιήσετε ούτως ή
άλλως είναι στην Αττική και θα έρθουνε νέα κύµατα λαθροµεταναστών, διότι τα σύνορα είναι σουρωτήρι και όποιος θέλει µπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Και αυτοί έρχονται στην Αττική, δεν θα
υπάρξει µια τεράστια πίεση για οικοπεδοποίηση των πάντων;
Θα µας πείτε καµµιά φορά, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα
σε πληθυσµό της Αττικής; Πέντε εκατοµµύρια; ∆έκα, δεκαπέντε,
είκοσι εκατοµµύρια; Θα υπάρξει ένας αριθµός ούτως ώστε να
µπορέσει να καθοδηγήσει αυτήν την πολιτική σας; ∆εν µας λέτε
τίποτα γι’ αυτό. Υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά σας
να εφαρµόσετε τη νοµοθεσία, η οποία αναφέρθηκε από πολλούς
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συναδέλφους, σχεδόν όλων των πτερύγων της Βουλής, ότι υπάρχει µια νοµοθεσία, αλλά δυστυχώς κολλάει η εφαρµογή της.
Σας ρώτησα πάλι επί της αρχής και δεν απαντήσατε. Πόσα αυθαίρετα πιστεύετε ότι θα γκρεµίζει η υπηρεσία σας, η υπηρεσία
που δηµιουργείτε ανά ηµέρα; Πόσο θα είναι αυτό το κόστος
αυτών των κατεδαφίσεων; Και επειδή λέτε ότι θα δώσετε τη δυνατότητα να δηµιουργούνται ειδικά συνεργεία από ιδιώτες, τα
οποία θα γκρεµίζουν, από ποια ακριβώς κονδύλια του προϋπολογισµού πρόκειται να πληρωθούν; Έχετε τέτοια λιµνάζοντα κονδύλια στο Υπουργείο σας και θα τα χρησιµοποιήσετε ούτως ώστε
να πληρώσετε αυτά τα συνεργεία;
Στο άρθρο 6, για τη σύσταση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος,
συστήνεται µια νέα υπηρεσία –αναφέρθηκε πριν και ο τέως Πρόεδρος της Βουλής- η οποία δεν έχει νόηµα. Μονίµως αλλάζετε τα
ονόµατα των Υπουργείων, δηµιουργείτε νέες υπηρεσίες , νέες
ειδικές γραµµατείες, νέες γενικές γραµµατείες, αλλά αποτέλεσµα δεν βλέπουµε.
Θα σας πω µόνο ένα πράγµα. Τι ακριβώς διαφορετικό θα
έκανε το Υπουργείο σας, αν λεγόταν απλώς «Περιβάλλοντος»
και όχι «Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»; ∆εν
µπορούσε να ασχολείται µε την ενέργεια ή την κλιµατική αλλαγή, αν απλώς λεγόταν «Περιβάλλοντος»; Αντιστοίχως, τι ακριβώς διαφορετικό κάνει –γιατί δεν το έχω καταλάβει- το
Υπουργείο Γεωργίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων; Η Γεωργία δεν συµπεριλαµβάνει την Παραγωγή
Τροφίµων ή την Αγροτική Ανάπτυξη; Παίζουµε µε τις λέξεις. ∆ηµιουργούµε συνεχώς νέες υπηρεσίες µε περίεργα ονόµατα,
ΕΠΕΥΕΜ, διάφορα -που πλέον και τα αρκτικόλεξα είναι χειρότερα και από τη βιοµηχανία των υπολογιστών- και άκρη δεν µπορούµε να βγάλουµε.
Με τον ορισµό τον οποίο δίνετε, επίσης, στο δάσος, σε ένα µεγάλο πρόβληµα, οι δασικοί χάρτες είναι δυναµικοί. Σήµερα είναι
δάσος εδώ, υπάρχει τόση δασοκάλυψη, άρα είναι δάσος, µετά
µειώνεται η δασοκάλυψη και δεν είναι δάσος. Θα πρέπει να
βγουν ουσιαστικά οι δασικοί χάρτες, να ορίζεται µε τις συντεταγµένες αυτόµατα πλέον ποια περιοχή είναι δάσος, να κηρύσσεται αυτοµάτως αναδασωτέα και ό,τι πρόβληµα υπάρχει ή
όποιο αυθαίρετο πάει να κτιστεί εκεί, να γκρεµίζεται.
Σας ρώτησα, επίσης, πόση εξουσία θα έχει ο υπάλληλος σε
αυτήν την υπηρεσία την οποία δηµιουργείτε, ο οποίος θα ορίζει
την προτεραιότητα του ποιο αυθαίρετο θα γκρεµιστεί και ποιο
θα πάει για την επόµενη µέρα. Γιατί η επόµενη µέρα µπορεί να
πάει επί ορισµένα χρόνια και να µην γκρεµίζεται ποτέ. ∆εν απαντήσατε ούτε επ’ αυτού.
Νοµίζω ότι συνολικά το νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο που
θέλει βασικά να δικαιολογήσει την ύπαρξη του Υπουργείου, να
δείξει τη βούληση της Κυβέρνησης ότι θέλει να κάνει κάτι για τα
καµένα –θα µπορούσε να κάνει φυσικά την εφαρµογή των νόµων,
αλλά αυτό είναι κάτι δυσκολότερο- και να κερδίσει κάποια ευνοϊκά δηµοσιεύµατα. ∆εν λύνει τα προβλήµατα και δεν αντιµετωπίζει την ουσία των θεµάτων. Αυτό που λείπει από την
Κυβέρνησή σας γενικότερα δεν είναι τα ευχολόγια, είναι η πολιτική βούληση και εδώ πέρα επιβεβαιώνεται αυτός ο κανόνας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Ηλία Πολατίδη από τις Σέρρες και του ΛΑΟΣ.
Ο κ. Νικόλαος Καντερές, από τη Νέα ∆ηµοκρατία έχει το λόγο,
για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας την
τοποθέτησή µου επί των άρθρων, θα κάνω ένα σύντοµο σχόλιο.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θέλει να υπερψηφίσει επί της αρχής
την πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στα άρθρα, όµως,
κυρία Υπουργέ, παραµένει η ανάγκη βελτιώσεων. Το έχουµε επισηµάνει σε όλους τους τόνους, δεν επιτρέπεται το τελικό κείµενο
να δηµιουργεί στρεβλώσεις και να αφήνει κενά σε βάρος των πολιτών.
Επί των άρθρων, λοιπόν, και συγκεκριµένα στο άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο β’, προβλέπεται η αναστολή έκδοσης οικο-
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δοµικής άδειας, όπως και η απαγόρευση εκτέλεσης οικοδοµικών
εργασιών -το έχουν άλλωστε επαναλάβει οι περισσότεροι συνάδελφοι- για εκτάσεις εντός σχεδίου πόλεως µέχρι την κήρυξη
ως αναδασωτέων των δασών και των δασικών εκτάσεων.
Ήδη χθες έγινε βέβαια η κήρυξη για την βορειοανατολική Αττική. Πολύ φοβάµαι, όµως, ότι αυτό θα αποτελέσει πιλότο και για
άλλες πιθανές πυρκαγιές, µελλοντικά για άλλες περιοχές της
χώρας. Άρα λοιπόν, είναι αβάσιµο.
Το είχα αναφέρει και στην οµιλία µου επί της αρχής. Μιλάτε
στο άρθρο 1 για τη διεργασία κύρωσης των δασικών χαρτών,
ένα θέµα το οποίο συζητάτε εδώ και τριάντα χρόνια.
Τώρα έρχεστε να αναστείλετε την οικοδοµική δραστηριότητα
σε περιοχές εντός σχεδίου, για κτίσµατα µε νόµιµες άδειες.
Ποιος είναι ο λόγος, που εν µέσω βαθιάς µάλιστα οικονοµικής
κρίσης, επιβάλλετε το πάγωµα της οικοδοµής;
Προβλέπονται καθυστερήσεις και προτιµάτε να το ρυθµίσετε
νοµοθετικά, διότι αυτό διαφαίνεται τελικά. Γι’ αυτό σας λέµε,
αφήστε τον κόσµο να συνεχίσει κανονικά όσο αυτό γίνεται, µετά
από µια τέτοια καταστροφή, τις δραστηριότητές του. ∆εν είναι
δυνατόν να δεσµεύετε την περιουσία του κόσµου άνευ λόγου,
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο β’ που αφορά τις εξαιρέσεις, εξαιρείτε από το πάγωµα οικοδοµικής δραστηριότητας την
εκτέλεση δηµοσίων έργων και έργων υποδοµής. Και πιο συγκεκριµένα, σε έργα για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν τα καταστροφικά γεγονότα του
περασµένου καλοκαιριού.
Σας ρωτήσαµε και στην επιτροπή χωρίς να λάβουµε κάποια
απάντηση. Σας το αναφέραµε και στη συζήτηση επί της αρχής
και σας ρωτώ εκ νέου: Συµπεριλαµβάνονται σε αυτά τα έργα
υποδοµής οι ΧΥΤΑ του Γραµµατικού; Ποιος ο λόγος που δεν θέλετε να µας πείτε; Υπάρχει κάτι που κρύβετε, κυρία Υπουργέ;
Και κάτι ακόµη. Θα µας εξηγήσετε το λόγο που θα ισχύουν οι
παλιές περιβαλλοντικές άδειες; Τα περιβαλλοντικά δεδοµένα δεν
έχουν αλλάξει µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές; Στο ίδιο
άρθρο, στην παράγραφο 2 προβλέπεται για την έναρξη οικοδοµικών δραστηριοτήτων να υπάρχει βεβαίωση κατόπιν αυτοψίας
της νεοσυσταθείσας ειδικής επιτροπής ελέγχου. Αυτή θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η οικοδοµική άδεια αντιστοιχεί στο οικόπεδο και στο κτίσµα. Αρχικά δεν λέγατε τίποτα για το χρονικό
περιθώριο που θα έχει η εν λόγω επιτροπή, για να πραγµατοποιήσει τους ελέγχους.
Με µία νοµοθετική βελτίωση αναφέρεται ότι οι έλεγχοι αυτοί
θα πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός διµήνου από την επιβολή
της αίτησης του ενδιαφεροµένου.
∆ιότι µία επιτροπή αποτελουµένη από τρεις ανθρώπους από
διαφορετικές µάλιστα υπηρεσίες, δύσκολα -και µάλιστα πολύ
δύσκολα- θα µπορεί να κάνει αυτοψίες και µάλιστα σε µεγάλο
αριθµό και να εκδίδει βεβαιώσεις εντός τόσο στενών χρονικών
περιθωρίων.
Σας ερωτώ: Τι προβλέπεται να γίνει όταν µετά από δύο µήνες
αναµονής του ενδιαφεροµένου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοψίας και έκθεσης βεβαίωσης; Αν είστε τόσο σίγουροι ότι
µέσα σε δύο µήνες οι πολίτες θα ξεµπερδεύουν από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, γιατί δεν προβλέπετε τη δυνατότητα του
πολίτη να προβεί σε έναρξη οικοδοµικών εργασιών, εάν η επιτροπή ξεπεράσει το όριο των δύο µηνών;
Τέλος, θα αναφερθώ στο άρθρο 9 του παρόντος νοµοσχεδίου
που είναι και το σηµαντικότερο. Έρχεστε σήµερα ουσιαστικά να
καταργήσετε το ν. 3208/2003 που, όπως ξέρετε, είναι νόµος του
ΠΑΣΟΚ, χωρίς να νιώθετε την ανάγκη να δώσετε καµµία εξήγηση.
Ζήτησα να ενηµερώσετε τη Βουλή µε συγκεκριµένα στοιχεία,
πόσες αιτήσεις για πράξη χαρακτηρισµού υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν τα περασµένα έξι χρόνια, δηλαδή από το 2003 έως το
2009, πόσοι εξ αυτών βρίσκονται σε επιτροπές δασικών αµφισβητήσεων, πόσες τελεσιδίκησαν. Και τέλος, για τι εκτάσεις πρόκειται; Αυτά τα στοιχεία, ένας απολογισµός της αποτελεσµατικότητας του νόµου 3208, είναι απαραίτητα για να µπορέσουµε
να σχηµατίσουµε εικόνα για το λόγο που θέλετε να τον καταργήσετε. Τέτοια στοιχεία δεν είδαµε. Αντιθέτως, µας διαβεβαιώ-
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σατε ότι θα επαναδιατυπωθεί το άρθρο 9 που καταργούσε τις
διατάξεις του νόµου ∆ρυ.
Τελικά οι τροποποιήσεις που εισηγηθήκατε δεν καλύπτουν σε
καµµία περίπτωση τις ανάγκες και τα δεδοµένα που υπάρχουν.
Το άρθρο 9 πρέπει να αποσυρθεί. Το δηλώνουµε ρητά. Να το
αποσύρετε, κυρία Υπουργέ, να βάλετε τις υπηρεσίες να ξαναδουλέψουν το θέµα και να το φέρετε επαναδιατυπωµένο σε επόµενο νοµοσχέδιο. Τότε θα το ζητήσουµε εκ νέου και θα δούµε αν
καλύπτει τα δεδοµένα ή όχι.
Κυρία Υπουργέ, ζητήσαµε επανειληµµένα να γίνουν ουσιαστικές και εποικοδοµητικές αλλαγές στα επιµέρους άρθρα.
Όλοι θέλουµε να ψηφίσουµε έναν αποτελεσµατικό νόµο, µία
νέα ολοκληρωµένη πολιτική προστασίας των δασών µας. Σας καλούµε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να το κάνετε
πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Από την ίδια εκλογική περιφέρεια του υπολοίπου του Νοµού Αττικής, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειος Οικονόµου έχει το λόγο για οκτώ
λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στα άρθρα του νοµοσχεδίου αυτού
δεν είναι δυνατόν να µην επανέλθουµε και στη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου και να υπενθυµίσουµε το µεγάλο πρόβληµα και τον
πυρήνα του ζητήµατος του οποίου συζητούµε.
Εγώ βέβαια, παρ’ όλο που παρακολουθώ µε προσοχή παλιούς
Κοινοβουλευτικούς σ’ αυτήν την Αίθουσα, δεν νοµίζω ότι το κεντρικό σηµείο αυτού του νοµοσχεδίου είναι η σύσταση ειδικής
γραµµατείας για το θέµα των επιθεωρητών.
Άκουσα µε προσοχή το λόγο που προηγουµένως ειπώθηκε
από τον πρώην Πρόεδρο, αλλά νοµίζω ότι ο πυρήνας του νοµοσχεδίου είναι άλλος. Είναι το µήνυµα για την προστασία του δάσους, πάντα εµφαντικά σε σχέση µε τη µεγάλη καταστροφή του
καλοκαιριού του 2009.
Κατανοώ τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι οποίοι
πελαγοδροµούν λόγω της προβληµατικής κατάστασης που παρουσίασαν σαν κράτος όταν είχαν την κυβέρνηση πέρυσι το καλοκαίρι, σοβαρή αιτία για τη µεγάλη πολιτική ζηµιά που πάθανε
από το λαό της Αττικής. Άφησαν ανυπεράσπιστο όλον τον κόσµο
αλλά και το φυσικό πλούτο της Αττικής για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια. Υπενθυµίζω ότι η Πάρνηθα δεν είναι µακρινό
διάστηµα, µόλις δυο χρόνια πριν, και το 2009 επαναλήφθηκε µια
φυσική καταστροφή πρώτου µεγέθους, κοντά στα διακόσιες χιλιάδες στρέµµατα καµένης γης στην Αττική. Αυτή τη διαχείριση
του θέµατος δεν µπορούν να την κάνουν ούτε καν σήµερα.
Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη, να θέτει ένα ερώτηµα: Τελικά, είναι
πολιτική απόφαση ή αποτέλεσµα επιστηµονικής τεκµηρίωσης το
τι είναι δάσος; Και προτείνει την πολιτική απόφαση. Πολιτικά δηλαδή να αποφασίσουµε, δηλαδή µια πολιτική ηγεσία, το τι είναι
δάσος.
Ειλικρινά σας µιλάω, εγώ συµφωνώ µε αυτήν την άποψη. Εγώ
πιστεύω ότι σήµερα στην Αττική το εναποµείναν δάσος δεν µπορεί να είναι ούτε το 20% τουλάχιστον του παλαιού. Θυµάµαι τον
αξιότιµο και αγαπητό κ. Λεβέντη, να λέει ότι στις αρχές του αιώνα
το 80% της Αττικής ήταν δάσος. Φυσικά. Τονίζω, όµως, για µια
ακόµη φορά µε διακόσιες χιλιάδες πληθυσµό τότε! Σήµερα, που
δεν είναι ούτε το 20%, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πολιτική
απόφαση για το τι είναι δάσος. Αλλά για να υπάρχει πολιτική
απόφαση, χρειάζονται πολιτικά κότσια, γιατί η συζήτηση πλέον
είναι γενικόλογη, είναι αερολογίες για να καλύψουν πολιτικάντικες υπεκφυγές.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να πάρουµε µια πολιτική απόφαση. Και
έρχεται εδώ το νοµοσχέδιο και λέει ότι όσον αφορά την έννοια
του δάσους και της δασικής εκτάσεως, θα υπάρχει συγκεκριµένο
µήνυµα προστασίας αυτού. Με κάποιες υπερβολές, κυρία
Υπουργέ. Όµως, δέχοµαι αυτή την εµφαντικότητα του µηνύµατος που θέλετε να στείλετε σαν Κυβέρνηση και εσείς προσωπικά.
Αυτό το οποίο εγώ λέγω είναι να σταµατήσουν οι λεονταρισµοί
από το Βήµα του Κοινοβουλίου, να σταµατήσουν αυτοί που έρχονται και φεύγουν ή ξανάρχονται και ξαναφεύγουν και µιλάνε
για τα αυθαίρετα, τα οποία επιτρέψανε και κανένας δεν έχει πάει
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να τα κατεδαφίσει, αυτοί δηλαδή οι οποίοι είχαν τις ευθύνες διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Από
τη στιγµή που έχουµε στην Αττική πλέον των διακοσίων χιλιάδων
αυθαιρέτων, κανείς δεν µπορεί πλέον να συζητάει ότι είναι αµέτοχος αυτού του εγκλήµατος διαχρονικά.
Άρα, λοιπόν, µε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο λέµε ότι από δω και
πέρα δεν µπορεί να υπάρχει άλλη ανοχή.
Εγώ, λοιπόν, εδώ, για τα µέχρι εδώ αυθαίρετα και σ’ αυτούς
τους «ατρόµητους» πολιτικούς που έρχονται και λένε από το
Βήµα της Βουλής διάφορα και µόλις βγουν έξω πάνε και µαζεύουν τα ψηφουλάκια των φουκαράδων που έχουν τα αυθαίρετα,
λέγω ότι δεν µπορείτε να κατεδαφίσετε κανένα αυθαίρετο απ’
αυτά που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, διότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις ήταν υπεύθυνες γι’ αυτά τα αυθαίρετα.
Παίξανε εις βάρος του ελληνικού λαού, παίξανε εις βάρος του
πολίτη. Το ∆ασαρχείο κράταγε τα δασικά, η Πολεοδοµία έδινε
άδειες. Τα Υποθηκοφυλακεία προχωρούσαν τη διαδικασία. Οι
εφορίες µάζευαν τους φόρους. Το κουτοπόνηρο ελληνικό κράτος έκανε αυτήν την αισχρή πολιτική στην πλάτη του ελληνικού
λαού, για να έρχονται σήµερα κάποιοι λέοντες της πολιτικής να
λένε να κατεδαφίσουµε τα αυθαίρετα. Πολύ ωραία. Ας φτιάξουν
τεθωρακισµένες µεραρχίες µε τις µπουλντόζες και ας ξεκινήσουνε. Πώς όµως και πότε;
Εδώ, πολύ ωραία και σωστά λέτε ότι από εδώ και πέρα µε τις
µεθόδους που έχετε καταστρώσει και έχετε καταδείξει µέσα απ’
αυτό το νοµοσχέδιο, δεν θα υπάρξει έλεος στην αυθαίρετη δόµηση. Αυτό είναι δική µας υποχρέωση, αυτή είναι η δική µας δέσµευση, ότι από εδώ και πέρα δεν θα ανεχθούµε καµµία τέτοια
πολιτική, καµµία τέτοια κίνηση.
Οι δασικοί χάρτες είναι ένα ζήτηµα, το οποίο είναι εύκολο; Εγώ
λέω, κυρία Υπουργέ, αν τους φέρετε σε ένα χρόνο –βέβαια, µε τη
διαδικασία των κυρώσεων µπορεί να πάµε και σε δύο και πέντε
χρόνια- οι δασικοί χάρτες θα σηµαίνουν ότι θα κλάψουν πάρα
πολλοί. Ακούω διαφόρους στα πάνελ και στην τηλεόραση να συζητάνε και να λένε ότι δεν έχουµε Κτηµατολόγιο και δασικούς
χάρτες. Πολύ υποπτεύοµαι ότι αυτό βολεύει πάρα πολλούς. Θα
έρθουν οι δασικοί χάρτες, λοιπόν. Να δούµε λοιπόν η Αττική
ποιον έχει δασικό, ποιον έχει αγροτικό και ποιον έχει οικιστικό
χώρο. Φέρτε και το ρυθµιστικό σχέδιο της Αττικής, όπου θα αποτυπώνεται αυτό.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να πάρουµε απόφαση σαν πολιτική παράταξη. Θα επικυρώσουµε και θα επιβεβαιώσουµε µια πολιτική
που θέλει δασικούς χάρτες; ∆εν νοµίζω ότι αυτή είναι πολιτική,
η οποία θα δώσει πολλές ψήφους. Το λέω εξαρχής. ∆ιότι εάν πάρουµε την πολιτική απόφαση ότι δεν θα µείνουµε στο 20% για
δάσος και πάρουµε την πολιτική απόφαση ότι θα φτιάξουµε το
φυσικό περιβάλλον της Αττικής, θα δυσαρεστήσουµε πάρα πολλούς.
Εγώ, λοιπόν, σε µία τέτοια γενναία απόφαση, αν τη λάβετε, θα
είµαι σύµµαχός σας, θα είµαι κοντά σας. Ναι στους δασικούς
χάρτες, λοιπόν, οι οποίοι θα ξεκαθαρίσουν το γεγονός, τι είναι
δάσος στην Αττική και τι δεν είναι. Άρα, λοιπόν, εκεί µετά ο κάθε
κατεργάρης στον πάγκο του. Άρα µετά κανείς δασικός ή καµµία
υπηρεσία δεν θα µπορεί να κάνει σπέκουλα στην πλάτη του ελληνικού λαού, για να δω µετά τους κύριους δασάρχες και τα δασαρχεία τι πολιτική µετά θα κάνουνε µε τα λεγόµενα χαρτιά
χαρακτηρισµών ή αποχαρακτηρισµών, όπου δεν θα µπορεί να
κουνηθεί κανένας.
Εκεί, θα είναι η εγγύηση µιας πολιτικής δύναµης, η οποία δεν
θα επιτρέψει και δεν θα αφήσει επ’ ουδενί λόγω να έρπουν οι πολιτικές που δυναστεύουν τον ελληνικό λαό. Γιατί σήµερα ο δυνάστης του ελληνικού λαού είναι το ∆ασαρχείο ή η Πολεοδοµία
ή η Εφορία, δηλαδή η δηµόσια υπηρεσία που θα έπρεπε να τον
υπερασπίζεται και να τον υπηρετεί και όµως λειτουργεί ανάποδα.
Γιατί, όπως ακούγαµε και σε ένα έργο, «είναι πολλά τα λεφτά,
Άρη» και ειδικά στην Αττική που για τους µεταπράτες και τους
τζογαδόρους της γης είναι το νέο El Dorado, το οποίο πρέπει να
ανακαλύψουνε και πρέπει να κατακτήσουνε. Στην Οµόνοια δυστυχώς και στα Πετράλωνα ό,τι ήταν να καταστρέψουνε, το καταστρέψανε, ό,τι ήταν να κάνουνε το κάνανε. Το νέο El Dorado
είναι η ανατολική και η δυτική Αττική. Αυτό βλέπουν οι διάφοροι.
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Εκεί έχουν αρχίσει και ορέγονται και έχουν τις ορέξεις τους.
Χαίροµαι, όµως, που βάζετε ένα φρένο. Είµαι µαζί σας. Τέρµα,
λοιπόν, σε αυτή την ασυδοσία. Και αυτή η πολιτική νοµίζω ότι θα
επιβραβευθεί στο βάθος του καιρού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Βασίλειο Οικονόµου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό
Κιλκίς κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης. Ακολουθεί από το Νοµό ∆ωδεκανήσων ο κ. Ευστάθιος Κουσουρνάς.
Έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά, κύριε Κιλτίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα την
τύχη να παρακολουθήσω το νοµοσχέδιο και στην Επιτροπή και
στη διαδικασία επί της αρχής. Στην πατρίδα µας προπάντων τα
τελευταία χρόνια εκφράζονται πολλές απόψεις. Όµως, τις περισσότερες φορές απουσιάζει η γνώση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Εγώ θέλω να απευθύνω ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ στις
πάλαι ποτέ ένδοξες δασικές υπηρεσίες, γιατί στους δεκαπέντε
µήνες που διακόνησα την αρµοδιότητα της δασικής πολιτικής
µου έµαθαν και τη νέα δασική πολιτική που πρέπει να διακηρύξουµε και τα ουσιώδη της δασικής νοµοθεσίας που πρέπει να
υπηρετούνται.
Έχει δηµοσιευθεί η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας Αττικής για την κήρυξη της εν λόγω περιοχής ως αναδασωτέας. Κατά την επιταγή του Συντάγµατος άρθρο 117,
παράγραφος 3, τρεις µήνες µε παράταση δύο µηνών. Εποµένως,
το άρθρο 1 κατά το ήµισυ δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Η περιοχή
έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Βέβαια ακούγονται πολλά. Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Οικονόµου µετατόπισε την ευθύνη περί δασοπροστασίας. Προφανώς η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
να αποδώσει έργο κατά τη δασοπροστασία. Πάντως από το 2007
διακηρύξαµε και υλοποιήσαµε µία νέα δασική πολιτική µε τόλµη
και θάρρος. Παρά τις τραγικές συνθήκες έγινε το µεγαλύτερο
αντιπληµµυρικό και αντιδιαβρωτικό έργο δασικής αντίληψης που
έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη και στον κόσµο όλο, µε κόστος πάνω
από 35.000.000 ευρώ, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στη Ρόδο, στη Χαλκιδική. Ολοκληρώθηκε σε δύο χρόνια
µε λιθόδµητα αντιπληµµυρικά έργα.
Ο ν. 3621 αµέσως µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007
έρχεται στο άρθρο 6 και λέει αυτό που δεν µπορεί µικρόψυχα
κανένας να το αγνοεί. ∆ηλαδή ουδεµία διοικητική ή δικαστική παρέµβαση. Άµεση κατεδάφιση. Χρειάζεται πολιτική βούληση και
χρηστή διοίκηση. Εποµένως, προς τι η προσθήκη άλλου είδους
επιτροπών και αναφορών και η καταχρηστική νοµοθεσία;
Ο ν. 3698 είπε εσαεί αναδασωτέο. Όµως, επειδή είµαι γνώστης, είχα τις ενστάσεις µου και τότε ότι δηµιουργούµε ένα πρόβληµα. Ό,τι κηρύσσεται αναδασωτέο µε το ν. 3698 µε το άρθρο
36, αν γίνει δάσος µετά από εκατό χρόνια ή τριάντα χρόνια και
εκατό µέτρα ύψος να έχουν τα δένδρα, θα είναι εσαεί αναδασωτέο, γιατί υπήρχε αυτή η βούληση µετά τις καταστροφές του
2007 πάση θυσία να δοθεί η υψίστη ασφάλεια κατά την επιταγή
του Συντάγµατος, που η έννοια της υψίστης ασφαλείας είναι το
αναδασωτέο. Αυτά έγιναν από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Και επειδή το άρθρο 1 και το 9 και το 5 είναι θέµατα τα οποία
ανέδειξα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ουδέποτε µου έλειψε η γενναιότητα να καταθέσω την άποψή µου. Και είµαι ευτυχής που σήµερα ο εισηγητής του νοµοσχεδίου από την παράταξή µου
καταψηφίζει αυτά τα άρθρα, τα οποία ανέδειξα ότι δεν έχουν να
προσφέρουν τίποτα και δεν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κυρία Υπουργέ, επειδή παρευρίσκεται και ένας εκλεκτός τιµηµένος δασικός διάκονος της δασικής πολιτικής και της δασικής υπηρεσίας ο κ. Σαγρής, πρέπει να πω ότι όλοι γνωρίζουν ότι
τους είδα όλους ισότιµα, όσο καιρό υπηρέτησα αυτήν την αρµοδιότητα και ιδιώτες και κρατικούς. Και µακριά από εµένα οι αναφορές στα πρόσωπα. Με όλους είχα συζητήσεις. Αλλά είναι
αδιανόητο αυτό που συνέβη σε αυτό το νοµοσχέδιο να έρχεται
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ως εισήγηση κατ’ εξοχήν ιδιωτών στην επίσηµη διαβούλευση του
site του Υπουργείου σας.
Και έτσι ακόµα να ήταν, δεν έπρεπε να εµφανίζονται ονόµατα
ιδιωτών στις ιδιότητες των ανθρώπων που εισηγούνται νοµοσχέδιο µέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι βαρύτατο ατόπηµα
αυτό το οποίο πράξατε. Τολµώ να πω ότι συγκεκριµένους ιδιώτες, µελετητές και εργολήπτες τους τιµώ και πράγµατι κάναµε
µαζί έργο. Αυτή η συµπεριφορά σας είναι αδιανόητη.
Επί της αρχής στέλνετε ένα µήνυµα. Μου θυµίζει λίγο τα σχολικά βιβλία, «αγαπάτε το δάσος» ή τα συνθήµατα. Προφανώς
όλοι είµαστε κήρυκες της προστασίας του περιβάλλοντος και
του δασικού χώρου. Το θέµα είναι σε τι ωφελείται αυτή η προστασία µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Προφανώς η τηλεπισκόπηση δεν χρειαζόταν άρθρο, νόµο.
Έφθανε µία υπουργική απόφαση για να δοθεί όχι όµως στην
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», αλλά στις δασικές υπηρεσίες, κυρία
Υπουργέ. Είναι αδιανόητο! ∆ιαλύετε την κρατική υπόσταση. Θα
το βρείτε µπροστά σας.
Έρχεται το άρθρο 5 για τους δασικούς χάρτες. ∆εν απαντήσατε επί πολλές ηµέρες. Σας το τόνισα, σας το είπα και στην επιτροπή, ότι είµαι βαθύτατα στενοχωρηµένος -γιατί όλοι ξέρουν
την αγάπη που έχω γι αυτό στο οποίο υπηρέτησα- επειδή θέλω
να βοηθήσω και δεν µου επιτρέπεται να το κάνω.
Είναι δυνατόν να έχετε από τις 4 Νοεµβρίου στο γραφείο σας
–το έχει και η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ»- το έργο της ∆ιεύθυνσης
∆ασικών Χαρτών, από τιµηµένους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι και
γνώστες της δασικής νοµοθεσίας και της δασολογικής επιστήµης; Στις 4 Νοεµβρίου το έχετε στα χέρια σας. Είναι έργο αίµατος δύο ετών, µε 6,5 εκατοµµύρια δεσµευµένα επί δύο έτη από
τον ειδικό φορέα δασών που ενεργοποίησα –και είµαι περήφανος γι’ αυτό- και έτσι έγινε η αναγέννηση των φυτωρίων και τα
δασοτεχνικά έργα.
Εσείς δεν προχωράτε στην προκήρυξη αυτή, η οποία είναι µε
βάση τους κανόνες της δασολογικής επιστήµης και των δασικών
υπηρεσιών ως ορίζει η συνταγµατική επιταγή και η κείµενη νοµοθεσία.
Είναι δυνατόν ο έλεγχος των δασικών χαρτών να γίνει από την
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», κυρία Υπουργέ; Λέτε ότι η θεώρηση θα
γίνει σε είκοσι µέρες. Εµείς, όταν ολοκληρώσαµε, προβλέψαµε
δεκαέξι δασολόγους µόνο για την ατυχή εκτός ΑΣΕΠ πρόσληψη
για να γίνει ταχύτατα η κύρωση. Εσείς δεν έχετε προχωρήσει σε
κάτι τέτοιο. Πότε θα γίνουν οι προσλήψεις στις δασικές υπηρεσίες για να γίνει η κύρωση των δασικών χαρτών, όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους, µέσα σε είκοσι µέρες;
Παράγραφος 3. Ο έλεγχος υπό των ιδιωτών υπονοεί πολλά.
Ξέρετε ότι δεν κατηγορώ πριν δω, αλλά και µόνο η αναφορά στο
άρθρο 5 παράγραφος 3 ότι ο έλεγχος θα γίνεται µε ανάθεση από
την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» σε ιδιώτες, αντιλαµβάνεσθε ότι στερεί τη δασική υπηρεσία από αυτό που ξέρει να κάνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παράγραφος 6. Αφήνετε εκτός δασικών χαρτών στην κύρωση
τις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Τα άρθρα 27 και 28 του ν. 2664/98
αναφέρει µόνο χαρτογράφηση, δεν αναφέρει την κύρωση των
χορτολιβαδικών εκτάσεων ως δασικό χώρο, γιατί κατόπιν εισήχθησαν στη δασική προστασία. Πρέπει να το προσέξετε και αυτό.
Κλείνοντας, θα σας θέσω ένα ερώτηµα. Αγαπητοί συνάδελφοι,
ακούστε το όλοι για να κατανοήσουµε ότι δεν είναι ρητορικού
τύπου οι όποιες αναφορές και ενστάσεις µας.
Άρθρο 44 του ν. 998, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3698/36.
Περιοχή εσαεί αναδασωτέα. Κηρύχθηκε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ολοκληρώνω µε αυτό το ερώτηµα.
…ως αναδασωτέα, ύψιστη συνταγµατική έννοια, όπου αυτό δεσµεύεται. Έρχεται η κύρωση των δασικών χαρτών που λέτε
εσείς. Το βγάζει όχι δασικό. Σκεφθείτε το και απαντήστε και
βάλτε και ερωτήµατα στους άξιους δασικούς υπηρέτες.
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Τι θα ισχύσει; Πού θα βρει το δίκιο του ο πολίτης; Το αναδασωτέο κατά την ύψιστη συνταγµατική επιταγή θα ισχύσει ή η κύρωση δασικού χάρτη όπου δεν έχει δικαίωµα ο πολίτης να
προσφύγει στα δικαστήρια, αγαπητοί συνάδελφοι; Η διαδικασία
του ν. 2664, όπως τροποποιείται, δεν προβλέπει προσφυγή, ενώ
η πράξη χαρακτηρισµού κατά τα άρθρα 10 και 14 προβλέπει
προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Με τους δασικούς
χάρτες δεν προβλέπεται. Πού θα βρει ο πολίτης το δίκιο του;
Είναι µεγάλα ζητήµατα, κυρία Υπουργέ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Είναι δύσκολο να τα
αναλύσετε όλα αυτά, κύριε Κιλτίδη. Παρακαλώ ολοκληρώστε,
επειδή έχει περάσει ο χρόνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι πρέπει να τα ξαναδείτε, διότι φοβούµαι, όπως σας
προείπα, ότι θα τα βρείτε µπροστά σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό ∆ωδεκανήσου κ. Ευστάθιος Κουσουρνάς για οκτώ λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, θέλω να χαιρετίσω το πρώτο νοµοσχέδιο του νέου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η θεσµοθέτηση και λειτουργία του Υπουργείου
δείχνει την κατεύθυνση της Κυβέρνησης να ασχοληθεί σοβαρά
και συστηµατικά µε τα µεγάλα προβλήµατα του περιβάλλοντος
που απειλούν τη βιωσιµότητα του πλανήτη.
Η δασική έκταση που κάηκε το Καλοκαίρι του 2009 επηρέαζε
σηµαντικά το µικροκλίµα της Αττικής όπου κατοικεί ο µισός πληθυσµός της χώρας. Το περιαστικό πράσινο αποτελεί ξεχωριστό
και µοναδικό πνεύµονα οξυγόνου και ζωής του Λεκανοπεδίου.
Τα βαθύτερα αίτια της πυρκαγιάς στην Αττική αλλά και σε
άλλες περιαστικές περιοχές της χώρας σχετίζονται µε την οικοπεδοποίηση και την εκµετάλλευση δασικών εκτάσεων. Η καµένη
έκταση υπόκειται σε πιέσεις για αλλαγή χρήσης γης και αυθαίρετη δόµηση.
Η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί διαχρονικά στις καµένες
περιοχές δεν τιµά κανέναν, ιδίως το πολιτικό σύστηµα της
χώρας. Αντί να φυτεύονται δένδρα στα καµένα, «φυτρώνουν»
βίλες! Οι δηµόσιες αρχές αδυνατούν να παρέµβουν, µε αποτέλεσµα να διογκώνονται τα κυκλώµατα και η διαφθορά γύρω από
τους αποχαρακτηρισµούς και τις καταπατήσεις καµένων εκτάσεων.
Με το σχέδιο νόµου δίνεται ένα σαφές µήνυµα σε επίδοξους
οικοπεδοφάγους και τους υποστηρικτές τους ότι πέρασε ανεπιστρεπτί η περίοδος των τετελεσµένων. Υπάρχει έµπρακτη πολιτική βούληση να µπει ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη κατάσταση
των καταπατήσεων και της οικοπεδοποίησης δασικών εκτάσεων.
Γνωρίζουµε όλοι µας πως η έλλειψη συντονισµού αντιµετώπισης µιας φωτιάς είναι καταστροφική για το περιβάλλον και θέλω
να το συσχετίσω µε την έλλειψη συντονισµού και πολιτικής γραµµής στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µε αφορµή τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου. Άλλα λέει ο τοµεάρχης Περιβάλλοντος της Νέας
∆ηµοκρατίας, άλλα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ενώ εκφράζονται αντιφατικές θέσεις από τους οµιλητές της Νέας ∆ηµοκρατίας. Συντονιστείτε, συνάδελφοι! ∆ιαφορετικά, η «πολιτική
φωτιά» που σιγοκαίει τη Νέα ∆ηµοκρατία µπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη!
Έρχοµαι επί των άρθρων. Με το άρθρο 1 αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε συγκεκριµένη περιοχή που περικλείεται από το περίγραµµα των καµένων εκτάσεων. Στις εκτός
σχεδίου καµένες περιοχές αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών
αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών
µέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών. Είναι µια θαρραλέα απόφαση του Υπουργείου και συγχρόνως ένα πολιτικό στοίχηµα το
να κυρώσει σύντοµα τους πρώτους δασικούς χάρτες στη χώρα.
Η προβλεπόµενη αναστολή δέχθηκε τα πυρά πολλών συναδέλφων. Είναι όµως συνήθης πρακτική σε περιπτώσεις νέων σχεδίων πόλεων ή επεκτάσεώς τους, καθώς και πριν την κατασκευή
µεγάλων έργων, να γίνεται αναστολή οικοδοµικών εργασιών στις
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εκτός σχεδίου περιοχές. Είναι σαφές ότι µεταξύ ατοµικών συµφερόντων και συλλογικού συµφέροντος υπερτερεί το συλλογικό
συµφέρον.
Άρθρα 4 και 7: Τίθεται για πρώτη φορά στην υπηρεσία της
προστασίας των καµένων εκτάσεων η σύγχρονη τεχνολογία της
τηλεπισκοπικής χαρτογράφησης. Κάθε µήνα καταγράφεται η κατάσταση στις καµένες περιοχές, εντοπίζονται εν τη γενέσει τους
οι αυθαίρετες κατασκευές και κατεδαφίζονται από την Ειδική
Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, που συστήνεται µε το άρθρο 7, δίχως
να αφαιρείται το δικαίωµα και από τις άλλες υπηρεσίες που προβλέπονται σε διάφορους νόµους.
Η ειδική υπηρεσία υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο, που
έχει και την πολιτική ευθύνη.
Στην πράξη µέχρι τώρα βλέπουµε την αδυναµία του συστήµατος στις κατεδαφίσεις. Και είναι µια απάντηση σ’ αυτά που ειπώθηκαν προηγουµένως. Θέλουµε, κύριοι συνάδελφοι, να
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση; Παρά τις εκατοντάδες τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων µέσα στα δάση, δεν
υπάρχει αποτέλεσµα, γιατί είναι δύσκολο να κατεδαφίσεις µια οικοδοµή κόστους πολλών εκατοντάδων, χιλιάδων ευρώ, αλλά νοµίζω ότι θα είναι εύκολο να την κατεδαφίσεις όταν βρίσκεται
στην αρχή της ανέγερσής της.
Με τα άρθρα αυτά το Υπουργείο από τη µια πρωτοπορεί εισάγοντας τη σύγχρονη τεχνολογία για τον άµεσο εντοπισµό των
αυθαιρέτων και από την άλλη δείχνει την αποφασιστικότητά του
να σταµατήσει την ανοµία.
Άρθρο 5. Με το άρθρο 5 συµπληρώνεται και οριοθετείται χρονικά η διαδικασία για την επιτάχυνση κύρωσης δασικών χαρτών
του Νοµού Αττικής. Η αδυναµία κύρωσης δασικών χαρτών εδώ
και τριάντα τέσσερα χρόνια είναι αποτέλεσµα µεγάλων αντικρουόµενων συµφερόντων. Η ύπαρξη δασικών χαρτών εξυπηρετεί το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, χτυπά τη
γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες, αφού προσφεύγουν ατοµικά για τον αποχαρακτηρισµό των οικοπέδων
τους και σπάζει το φαύλο κύκλο εστιών διαφθοράς και διενέξεων. Μόνο που, κυρία Υπουργέ, χρειάζεται να επεκταθεί η σύνταξη χαρτών για όλη τη χώρα µε προτεραιότητα, προφανώς, τις
ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.
Άρθρο 6. Με το άρθρο 6 συστήνεται Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε σκοπό την επίβλεψη
και συντονισµό των αρµόδιων υπηρεσιών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για τη διασφάλιση της εφαρµογής της νοµοθεσίας σε θέµατα περιβάλλοντος και ενέργειας. Στην Ειδική
Γραµµατεία υπάγονται οι υπάρχουσες υπηρεσίες. Με τη σύσταση της Ειδικής Γραµµατείας ευελπιστώ να γίνεται ουσιαστικός και συστηµατικός έλεγχος των περιβαλλοντικών όρων που
εκδίδονται κατά χιλιάδες, αλλά δεν ελέγχεται η εφαρµογή τους.
Με αφορµή την προηγούµενη τοποθέτηση του συναδέλφου
του κ. Κιλτίδη -για τον οποίο οµολογώ, ότι πράγµατι στις φωτιές
τουλάχιστον της ιδιαίτερης πατρίδας µου της Ρόδου, έδειξε µεγάλη ευαισθησία και ανταποκρίθηκε τουλάχιστον στα αντιπληµµυρικά έργα όπως είπε- θέλω να κάνω µία µικρή αναφορά.
Το Καλοκαίρι του 2008 στη Ρόδο είχαµε την πιο καταστροφική
φωτιά της χρονιάς στην Ελλάδα. Κάηκαν εκατόν τριάντα χιλιάδες στρέµµατα που αποτελούν το 10% της έκτασης του νησιού
και το 30% των δασικών εκτάσεων. Ήταν δηλαδή, µία πολύ µεγάλη καταστροφή για το νησί. Τρεις παρατηρήσεις.
Πρώτον, τα πρώτα δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα έφθασαν
στη Ρόδο µετά από τρεις ώρες και οι πρώτες χερσαίες ενισχύσεις µε πυροσβέστες και οχήµατα σε είκοσι δύο ώρες. Η βοήθεια µε εναέρια και χερσαία µέσα καθυστερεί υπερβολικά λόγω
της µεγάλης απόστασης και του νησιωτικού χαρακτήρα. Τα
νησιά µειονεκτούν εκτός των άλλων και σε έκτακτες καταστάσεις, όπως είναι η φωτιά. Κάτι πρέπει να γίνει!
∆εύτερον, η συνεισφορά των εθελοντών και του τοπικού πληθυσµού, τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή, έχει καθοριστική σηµασία. Η συνεισφορά αυτή µπορεί να ενισχυθεί µε
την κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά και το διαχωρισµό των δασικών από τις αγροτικές εκτάσεις, γι’ αυτό χρειάζεται η επίσπευση
των δασικών χαρτών.
Τρίτη παρατήρηση. Η αποκατάσταση των καµένων περιοχών
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µε αναδασώσεις, που είναι υποχρέωση του κράτους, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ευτυχώς, γίνονται παρεµβάσεις από τη νοµαρχία και τους τοπικούς φορείς. Χρειάζεται νοµίζω, κυρία Υπουργέ,
να δώσουµε χώρο και να εµπιστευθούµε τις τοπικές κοινωνίες
και στις αναδασώσεις.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως ο πιλοτικός χαρακτήρας του
σχεδίου νόµου και ο προγραµµατισµός που ακούσαµε από την
κυρία Υπουργό και τους Υφυπουργούς, δηµιουργεί ελπίδα προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας µας, ο οποίος είναι
εθνικό κεφάλαιο και οφείλουµε να τον προστατεύσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς, σας ευχαριστούµε.
Το λόγο τώρα, έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βουλευτής
ΠΑΣΟΚ του Νοµού Μαγνησίας, για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
παρακολουθώντας τη συζήτηση διαπιστώνεται µε πολύ εύκολο
τρόπο και προφανή ότι υπάρχει µία σαφής σύγχυση µεταξύ πολλών συναδέλφων για το τι είναι το περιβάλλον και πώς προστατεύεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το περιβάλλον για να προστατευθεί δεν είναι υποχρεωτικό να έχει οικονοµική ανταλλακτική
αξία. Άκουσα προηγουµένως συναδέλφους να λένε ότι θα πρέπει να κατοχυρώσουµε και να προστατεύσουµε οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, οι οποίοι έχουν δροµολογηθεί στην περιοχή της
Αττικής, πρακτικά να τους δώσουµε τη δυνατότητα να οικοδοµήσουν.
Αυτό δεν είναι το πνεύµα του νοµοθέτη. ∆εν είναι το πνεύµα
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου που µιλάµε σήµερα, να δώσουµε τη δυνατότητα νοµιµοποίησης παράνοµων στοχεύσεων
του παρελθόντος στη δεκαετία του ’60 και στην πρώτη πενταετία του 1970. Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό και δεν δύναται,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πολεοδοµεί η αγορά! Την πολεοδόµηση µίας περιοχής την κάνει η πολιτεία, σύµφωνα µε συντεταγµένους κανόνες.
Άκουσα και πολλούς συναδέλφους να µιλούν για περισσότερη
ευελιξία στο νοµοσχέδιο και νοµίζω ότι εδώ µπαίνει ένα πολύ κεντρικό δίληµµα. Ζητάµε περισσότερη αυστηρότητα ή περισσότερη ευελιξία;
Και αν κάποιος συνυπολογίσει ότι αποδοµήθηκε το 25% των
δασών στην Αττική την τελευταία εικοσαετία και ότι αυξήθηκε η
οικιστική ανάπτυξη και πάλι στην Αττική κατά 38% την τελευταία
εικοσαετία, νοµίζω ότι πρέπει να συµφωνήσουµε πώς αυτό που
χρειαζόµαστε είναι περισσότερη αυστηρότητα. Η ευελιξία µπορεί να περιµένει. Αυτό που έχει σηµασία είναι να προστατεύσουµε το δασικό πλούτο της χώρας και να δώσουµε τη
δυνατότητα στη διοίκηση να θεσµοθετήσει τα εργαλεία για την
προστασία του.
Άκουσα και συναδέλφους να λένε –και άκουσα και τον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Μητσοτάκη να λέει- ότι θα πρέπει να είναι
ενδεχοµένως πολιτική απόφαση το τι είναι δάσος. Με συγχωρείτε, εδώ έχουµε µια κάθετη διαφωνία. Επιστηµονική απόφαση
είναι το τι είναι δάσος και η επιστηµονική απόφαση και η επιστηµονική κατεύθυνση έρχεται και προσαρµόζεται σε νοµοθετήµατα, έρχεται και προσαρµόζεται στο Σύνταγµα της χώρας, το
οποίο περιγράφει από το 2001 τι είναι δάσος και δασική έκταση
και µάλιστα ο συνταγµατικός νοµοθέτης συνοδεύει τη δήλωσή
του και µε µια ερµηνευτική δήλωση, για να αποσαφηνίσει ακριβώς τα κενά στην ερµηνεία.
∆εν είναι δυνατόν µε πολιτικό τρόπο να καθορίζουµε το τι είναι
δάσος, γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσαµε να
µπούµε στον πειρασµό να καθορίσουµε µε πολιτική απόφαση τι
είναι αέρια ρύπανση και αν θα πρέπει να προστατεύουµε ένα
αστικό κέντρο και πάνω από ποιο επίπεδο ρύπανσης πρέπει να
λαµβάνουµε µέτρα. Αυτά λύνονται µέσα από την επιστήµη και η
επιστήµη είναι εκείνη που καθορίζει τι είναι δάσος και τι είναι δασική έκταση και στη συνέχεια ο νοµοθέτης προσαρµόζει τις επιστηµονικές επιταγές σε συγκεκριµένα νοµοθετήµατα.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε και πολλή συζήτηση για
το αν θα πρέπει να δίνονται αναστολές οικοδοµικών αδειών εν
όψει της κατάρτισης των δασικών χαρτών. Νοµίζω ότι αυτό είναι
απόλυτος µονόδροµος και είναι σύνηθες και το κάνει το Συµβούλιο της Επικρατείας, πολλές φορές εν όψει µιας νοµοθεσίας
αυστηρότερης, να δροµολογεί αναστολές έκδοσης συγκεκριµένων διοικητικών πράξεων στο όνοµα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Θα έλεγα, κυρία Υπουργέ, να εξετάσετε µήπως στο ίδιο µήκος
κύµατος θα πρέπει να δροµολογήσετε την αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών µε βάση τη διαδικασία της προσωρινής οριοθέτησης ρεµάτων. Γιατί σήµερα, µε προσωρινή οριοθέτηση
ρεµάτων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορείς να εκδώσεις οικοδοµική άδεια!
Κατασκευάζεται, λοιπόν, κάτι σ’ ένα ρέµα, στη συνέχεια πληµµυρίζει η περιοχή και φταίει το ρέµα, φταίει η φύση η οποία βεβαίως δεν έχει καµµία ευθύνη. Κυρία Υπουργέ, θα πρέπει,
λοιπόν, να µπούµε σ’ αυτήν τη λογική, αν πρέπει πραγµατικά να
εφαρµόσουµε αυστηρότητα στην προστασία του περιβάλλοντος.
Συζητήθηκε, επίσης, το ζήτηµα της πολεοδόµησης της Αττικής. Αν δεν κάνω λάθος, ο συνάδελφος κ. Καντερές αναφέρθηκε
σε αυτό. Νοµίζω ότι θα πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σήµερα, για να τελειώσει µια πολεοδοµική µελέτη, χρειάζονται περίπου δώδεκα µε δεκαπέντε χρόνια και για να γίνει πράξη
εφαρµογής, χρειάζονται ακόµη τέσσερα µε πέντε χρόνια.
Στην καλύτερη των περιπτώσεων, λοιπόν, θα έχεις οργανωµένη
πολεοδόµηση σε µια περιοχή, η οποία θεωρητικά θα προβλέψει
και θα προστατέψει και το δάσος µέσα σε δεκαπέντε-δεκαέξι χρόνια. Είναι προφανές ότι µε αυτούς τους ρυθµούς όχι µόνο δεν θα
βρούµε δάσος σε δέκα χρόνια στην Αττική ή στις άλλες περιοχές
της Ελλάδος, αλλά δεν θα βρούµε καν µια απλή δασική έκταση.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι θα πρέπει εκεί να σκύψουµε µε
πολύ µεγάλη προσοχή και να ζητήσουµε αυστηροποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, όχι γιατί πρέπει να αποκλείσουµε κάθε
κατασκευή στο φυσικό περιβάλλον –δεν είναι αυτός ο σκοπός
του νοµοθέτη- αλλά γιατί πρέπει να εγγυηθούµε ότι οι χρόνοι
είναι τέτοιοι ώστε η κλίµακα του προβλήµατος να µην προσπερνά
αλλά να προηγείται της κλίµακας της επίλυσης του προβλήµατος.
Νοµίζω ότι αυτό το βλέπουµε και σε πολλούς ορεινούς όγκους
της χώρας και όχι µόνο στους ορεινούς όγκους της Αττικής. Πολλοί συνάδελφοι που έχουν στους νοµούς τους ορεινούς όγκους
θα ξέρουν ότι σήµερα υπάρχει ένα νέο έργο.
Το νέο αυτό έργο λέγεται «οριζόντιες πολυκατοικίες», µεγάλα
οικοδοµικά συγκροτήµατα που αναπτύσσονται µέσα στους ορεινούς όγκους, µέσα από κατατµήσεις ιδιοκτησιών µε τη χρήση
των αγροτικών δρόµων, µε αποτέλεσµα εκτάσεις που θα έπρεπε
να οικοδοµούνται µόνο σε περιορισµένο ποσοστό, να πολλαπλασιάζεται η δόµηση και να δηµιουργούνται πραγµατικά εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για το φυσικό περιβάλλον ακόµα και
σε περιοχές που προστατεύονται από το δίκτυο «NATURA».
Άρα, λοιπόν, η πολεοδοµική νοµοθεσία θα πρέπει να τύχει σοβαρής αντιµετώπισης από τη µεριά του Υπουργείου και νοµίζω
ότι το µήκος κύµατος του νοµοσχεδίου προσιδιάζει σε µια τέτοια προσέγγιση, έτσι ώστε να είµαστε συνεπείς µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να µιλήσουµε
και µε πολύ γενναίο τρόπο για το ρυθµιστικό σχέδιο της Αθήνας.
Έγινε αναφορά προηγουµένως από πολλούς συναδέλφους. Ο
βορειοανατολικός θύλακας που κάηκε το καλοκαίρι ταυτίζεται
χωρικά µε το θύλακα ανάπτυξης της πόλης της Αθήνας, σύµφωνα µε το σχέδιο Σουφλιά.
Βεβαίως, το χωροταξικό του κ. Σουφλιά δεν ψηφίστηκε. Όµως
αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να το αλλάξουµε, για να προστατεύσουµε µία περιοχή που υπέστη µία πολύ µεγάλη φυσική καταστροφή και η πρόνοια του προηγούµενου νοµοθέτη ήταν στην
ίδια περιοχή να εξαπλώσει την πόλη µε δεύτερες κατοικίες.
Αυτή η υποχρέωση του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας
αφορά βεβαίως και το νότιο άξονα της Αττικής. Έχω πει πολλές
φορές στη Βουλή των Ελλήνων και σε επιτροπές ότι κατά την
εκτίµηση επιστηµόνων, αν δεν παρθούν σοβαρά µέτρα, σε περί-
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που δεκαπέντε χρόνια θα υπάρχει µία οικοδοµική συνένωση της
Οµόνοιας µε τη Ραφήνα. Και τότε δεν θα υπάρχει κανένας λόγος
να συζητάµε για δασικές εκτάσεις και για δάση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω -ενδεχοµένως νωρίτερα
και από το χρόνο- επισηµαίνοντας, κυρία Υπουργέ, δύο συγκεκριµένα σηµεία στο άρθρο 5 τα οποία είχα πει στην επιτροπή και
συνεχίζω και επιµένω ότι θα πρέπει να τα λάβουµε υπ’ όψιν µας
σε ό,τι αφορά τη διόρθωσή τους. Στην παράγραφο 2 του άρθρου
5 λέτε ότι οι αντιρρήσεις οι οποίες κατατίθενται αφορούν αποκλειστικά την αµφισβήτηση του δασικού χάρτη και δεν µπορούν
να θιγούν δικαιώµατα του δηµοσίου ή ιδιωτών. Επιµένω ότι το
δηµόσιο πρέπει να έχει το δικαίωµα να επεµβαίνει και να διεκδικεί δικαιώµατά του τα οποία δεν εµφανίζονται ορθά σ’ ένα δασικό χάρτη που κατάρτισε µια επιτροπή, µια ανώνυµη εταιρεία
του δηµοσίου, µία οµάδα ανθρώπων.
Η δεύτερη παρατήρηση στην οποία επισηµαίνω την προσοχή
σας, είναι στην παράγραφο 4, στο τρίτο εδάφιο όπου λέτε ότι η
αναµόρφωση κυρωµένου δασικού χάρτη µε προσθήκη ή διαγραφή εκτάσεων είναι δυνατή µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Με άλλα λόγια, σε αυτή την οριστική
διάθεση του νοµοθέτη να καθορίσει τι είναι δασικός χάρτης δίνεται η ευκαιρία να αναµορφωθεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ασών, η οποία µπορεί να αφαιρέσει εκτάσεις από το
δασικό χάρτη, αποχαρακτηρίζοντας πρακτικά µια έκταση την
οποία µια άλλη επιτροπή είχε κρίνει ότι είναι απαραίτητη για να
προστατευθεί.
Κατά τα άλλα, το νοµοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Είναι ορθό το άρθρο 9. Πρέπει να κινηθούµε προς αυστηρότερη
κατεύθυνση, δεν δηµιουργείται νοµικό κενό και νοµίζω ότι αξίζει
τον κόπο να συζητήσουµε για αυστηρότερη περιβαλλοντική νοµοθεσία για να προστατεύσουµε πραγµατικά το φυσικό και το
αστικό περιβάλλον της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Φαρµάκη-Γκέκη Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σε όλο αυτό το διάστηµα που συζητάµε το νοµοσχέδιο αυτό εκείνο το οποίο έγινε σαφές είναι ότι το πρώτο αυτό
νοµοσχέδιο του νεοσύστατου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δίνει ουσιαστικά µια κατεύθυνση
πολιτική, αυτήν την οποία καιρό τώρα αναζητούν οι πολίτες.
Αναζητούν οι πολίτες την προστασία του περιβάλλοντος µε
στοχευµένες πολιτικές. Αναζητούν επιτέλους να υπάρχει τέρµα
στην ανοµία, τέρµα στις διευθετήσεις, τέρµα σε µια πελατειακή
λογική που χρόνια τώρα αφήνει τις υπηρεσίες να κάνουν αυτό
που θέλουν, ίσως να εξηγούν τους νόµους κατά πως θέλουν και
τελικά να οδηγούν σε αποφάσεις τέτοιες που µας έχουν φέρει σε
µια συνεχή υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό το οποίο συζητάµε και που κλείνουµε απόψε µε την ψήφισή του φιλοδοξεί να απλώσει ένα δίχτυ
προστασίας πάνω από τις καµένες εκτάσεις του Νοµού Αττικής
-τις εκτάσεις αυτές που κάηκαν δύο και τρεις φορές το 2007 και
το 2009- και να δώσει την ουσιαστική πολιτική κατεύθυνση όχι
µόνο του Υπουργείου, αλλά ολόκληρης της Κυβέρνησης, ότι για
εµάς, δηλαδή, η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση
της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι πολιτική προτεραιότητα.
Είναι φανερό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι για τις περιοχές οι οποίες είναι σήµερα «οικοδοµικά φιλέτα» και τις οποίες
καλούµαστε να προστατεύσουµε, θα πρέπει να διασφαλίσουµε
την άµεση αναδάσωσή τους. Αυτό γίνεται µε το νόµο τον οποίο
συζητούµε εδώ και κάποιες µέρες. Βέβαια είναι σαφέστατο ότι
αυτός ο νόµος οδηγεί σε πολιτικές τελείως διαφορετικές από
αυτές που είχαν παρθεί κατά το προηγούµενο διάστηµα της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Είναι σαφής η πολιτική που θέλουµε να δώσουµε όσον αφορά
στην προστασία του περιβάλλοντος. Και όχι µόνο να δίνουµε οικονοµικά οφέλη για να µπορούν να ανακατασκευαστούν οικίες
και ακόµα να ασκούνται πρακτικές, όπως της δυνατότητας χρη-
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µατοδότησης και της επί τόπου χρηµατικής καταβολής, όπως
έγινε στις πυρκαγιές του 2007.
Είναι µια τακτική που η Κυβέρνησή µας είναι αποφασισµένη
να µην ακολουθήσει και να οδηγήσει σε πολιτικές οι οποίες σαφέστατα είναι στοχευµένες, αλλά δεν είναι ούτε εισπρακτικές
ούτε και θα εµπεδώσουν στους πολίτες µια νοοτροπία, ότι µπορούν να αυθαιρετούν, µπορούν να καταπατούν και εν τέλει,
υπάρχει και µία Κυβέρνηση η οποία θα τους δίνει και χρήµατα.
Ειδικότερα, ως προς τα άρθρα του, το σηµερινό νοµοσχέδιο
και µάλιστα, στο άρθρο 1 -η αναστολή της οικοδοµικής δραστηριότητας είναι κάτι που πάγια ακολουθείται χρόνια τώρα- στοχεύει στο να προστατεύσουµε αυτές τις εκτάσεις από κάποια
οικοδοµική δραστηριότητα που εντός των σχεδίων πόλεως γίνεται µέχρι την αναδάσωση των περιοχών αυτών και εκτός των σχεδίων πόλεως µέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να καταλάβουµε ότι το
να κυρώσουµε σήµερα δασικούς χάρτες είναι ένα εργαλείο που
επιτέλους θα µας δώσει το πλεονέκτηµα να κάνουµε ένα σωστό
χωροταξικό σχεδιασµό και γενικά πολεοδοµικά σχέδια, αυτά που
θα µας επιτρέψουν την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος
και αποθάρρυνση των οποιωνδήποτε αυθαιρεσιών.
Ως προς το άρθρο 2, επειδή πρέπει µια ευνοµούµενη πολιτεία
να σέβεται αυτούς που έχουν ενεργήσει νόµιµα, εµείς δίνουµε
τη δυνατότητα σε κάποιον που κάηκε το σπίτι του, να µπορεί,
όταν είναι νόµιµα κατασκευασµένο, να βγάλει άδεια οικοδοµική,
ανέγερσης. Για όσους δε, έχουν εκδώσει οικοδοµικές άδειες και επειδή όλοι ξέρουµε ότι µπορεί µια οικοδοµική άδεια να εκδοθεί, δείχνοντας ένα τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο να µην
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα- µε µία επιτροπή την οποία
συστήνουµε εντός δύο µηνών, κάνουµε µια αυτοψία από τρεις
υπαλλήλους του Υπουργείου, του ∆ασαρχείου και της Πολεοδοµίας, η οποία ουσιαστικά µας δείχνει αν ταυτίζονται τα στοιχεία
του τοπογραφικού και του κτίσµατος µε την πραγµατικότητα.
Στο άρθρο 3 θεσµοθετείται υποχρεωτικά ότι σε όλο το περίγραµµα των καµένων εκτάσεων, είτε βρίσκονται εντός σχεδίου
είτε βρίσκονται εκτός σχεδίου, θα πρέπει στα τοπογραφικά διαγράµµατα να αναγράφονται οι γεωγραφικές συντεταγµένες όχι
µόνο του τοπογραφικού διαγράµµατος, αλλά θεωρώ και των κτισµάτων. ∆ιότι πολλές φορές αυτά τα κτίσµατα σ’ ένα σωστό οικόπεδο µπορεί να προχωρήσουν, µπορεί να βαδίσουν προς την
άκρη, εκεί που µπορούµε πολύ εύκολα να καταλάβουµε ότι κάποιοι µπορούν να επεκτείνουν το οικόπεδό τους µέσα σε δασικές
εκτάσεις.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται ο δορυφορικός έλεγχος όλης της
περιοχής σε µηνιαία βάση, έτσι ώστε να µπορούµε να εντοπίσουµε τα αυθαίρετα που «ξεφυτρώνουν» εν ριπή οφθαλµού στις
εκτός σχεδίου περιοχές.
Στο άρθρο 5 υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την επιτάχυνση
της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών. Είµαστε οι µοναδικοί σήµερα που δεν έχουµε δασικούς χάρτες, που είναι υποχρέωσή µας να τους έχουµε από το 1976 και που, βεβαίως,
καταλαβαίνουµε όλοι ότι η κύρωση αυτών των χαρτών θα µπορεί
να αποτρέψει µεγαλύτερη υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Θα
µπορέσει να επιτρέψει επιτέλους να κάνουµε ένα σωστό χωροταξικό σχεδιασµό.
Στο άρθρο 6 συστήνουµε την Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έχει αρµοδιότητα την επίβλεψη και το συντονισµό των αρµοδίων υπηρεσιών σε όλη την
επικράτεια, µε σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής της νοµοθεσίας για θέµατα περιβάλλοντος και ενέργειας.
Νοµίζω ότι είναι φανερό σε όλους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε τους όρους της κλιµατικής αλλαγής που ζούµε, θα
πρέπει πάνω απ’ όλα να θωρακίσουµε και να προωθήσουµε τις
πολιτικές µας για την εξοικονόµηση ενέργειας.
Τέλος µε την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
ν. 998/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το ν. 3208, θεωρώ ότι
όλοι καταλαβαίνουµε ότι θα απεµπλακούµε από νοµικά προβλήµατα τα οποία µέχρι τώρα κρατούν τριακόσιους τριάντα δασικούς χάρτες ήδη έτοιµους και αποτρέπουν την κύρωσή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνοντας στο τέλος αυτής της
συζήτησης για το πρώτο νοµοσχέδιο του νεοσύστατου
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Yπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
θέλω να πω ότι εγώ είµαι αισιόδοξη.
Είµαι αισιόδοξη γιατί σήµερα δεν νοµοθετούµε απλά και µόνο
γιατί καταλαβαίνουµε ότι είναι αναγκαίο. Νοµοθετούµε γιατί καταλαβαίνουµε ότι περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ είναι να στείλουµε το πολιτικό µήνυµα ότι και το Υπουργείο αλλά και η
Κυβέρνηση έχει στοχευµένες πολιτικές και δεν θα επιτρέψει την
περαιτέρω υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συζήτηση επί
των άρθρων του σχεδίου νόµου του Yπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές
διατάξεις».
Θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος από τη Νέα
∆ηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες συναδέλφων, σύµφωνα µε τα άρθρο 70Α του Κανονισµού
της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους επί της
αρχής του νοµοσχεδίου.
Κύριοι συνάδελφοι επί του καταλόγου, επειδή οι τηλεοµοιοτυπίες είναι συνολικά 18 τον αριθµό, θα τις διαβάσω στην αρχή
όλες για να διευκολύνω και εσάς αλλά και να κερδίσουµε χρόνο.
Άρα, µπορείτε να σηµειώνετε εκεί την ψήφο ενός εκάστου των
συναδέλφων που επειδή λείπουν στο εξωτερικό, έχουν στείλει
αυτές τις τηλεοµοιοτυπίες.
Η κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Βουλευτής Α’ Αθηνών, ψηφίζει
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«ΝΑΙ».
Η κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, Βουλευτής Α’ Αθηνών, ψηφίζει
«ΝΑΙ».
Η κ. Βασιλική Παπανδρέου, Βουλευτής Β’ Αθηνών, ψηφίζει
«ΝΑΙ».
Η κ. Άννα Νταλάρα, Βουλευτής Β’ Αθηνών, ψηφίζει «ΝΑΙ».
Ο κ. Γιώργος-Ερνέστος Χαραλαµπόπουλος, Βουλευτής Β’
Αθηνών, ψηφίζει «ΝΑΙ».
Ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, Βουλευτής Β’ Αθηνών, ψηφίζει
«ΝΑΙ».
Ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Βουλευτής Β’ Αθηνών, ψηφίζει
«ΝΑΙ».
Ο κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Βουλευτής Β’ Αθηνών, ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ».
Η κ. Σοφία Γιαννακά, Βουλευτής Νοµού Αιτωλοακαρνανίας,
ψηφίζει «ΝΑΙ».
Ο κ. Ιωάννης Μανιάτης, Βουλευτής Νοµού Αργολίδος, ψηφίζει
«ΝΑΙ».
Η κ. Έλσα Παπαδηµητρίου, Βουλευτής Νοµού Αργολίδος, ψηφίζει «ΝΑΙ».
Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου, Βουλευτής Νοµού Αττικής, ψηφίζει «ΝΑΙ».
Ο κ. Κωνσταντίνος Βρεττός, Βουλευτής Νοµού Αττικής, ψηφίζει «ΝΑΙ».
Ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής Νοµού Ηλείας, ψηφίζει
«ΝΑΙ».
Ο κ. Νικόλαος ∆ένδιας, Βουλευτής Νοµού Κέρκυρας, ψηφίζει
«ΝΑΙ».
Η κ. Ροδούλα Ζήση, Βουλευτής Νοµού Μαγνησίας, ψηφίζει
«ΝΑΙ».
Ο κ. Ευάγγελος Παπαχρήστος, Βουλευτής του Νοµού Πρεβέζης, ψηφίζει «ΝΑΙ».
Ο κ. Σωτήριος Χατζηγάκης, Βουλευτής του Νοµού Τρικάλων,
ψηφίζει «ΝΑΙ».
(Οι προαναφερθείσες τηλεοµοιοτυπίες καταχωρίζονται στα
πρακτικά και έχουν ως εξής:

2840

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

2841

2842

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

2843

2844

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

2845

2846

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

2847

2848

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

2849

2850

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

2851

2852

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

2853

2854

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

2855

2856

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

2857

2858

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ να αρχίσει η
ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο συνάδελφος του ΛΑΟΣ κ. Άδωνις Γεωργιάδης µε επιστολή του προς το Προεδρείο µάς γνωρίζει ότι δεν θα παρευρεθεί στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και αν ήταν παρών, θα ψήφιζε «ΟΧΙ».
Η επιστολή αυτή εκφράζει πρόθεση ψήφου και δεν συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
Επίσης, ο συνάδελφος κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει αποστείλει επιστολή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και λέει ότι δεν µπορεί να παρευρεθεί στη σηµερινή συνεδρίαση
και µε την παρούσα επιστολή του ψηφίζει «ΝΑΙ». ∆ηλαδή αν ήταν
παρών, θα ψήφιζε «ΝΑΙ».
Και αυτή η επιστολή εκφράζει πρόθεση ψήφου και δεν συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
Ακόµη, ο συνάδελφος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας, έχει αποστείλει παρόµοια επιστολή, στην οποία λέει ότι λόγω ανυπέρβλητου προβλήµατος
δεν µπορεί να είναι στη σηµερινή συνεδρίαση και αν ήταν, θα ψήφιζε «ΝΑΙ».
Και αυτή η επιστολή εκφράζει πρόθεση ψήφου και δεν συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 271 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 243
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 16
Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ», 12 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
EΠIKPATEIAΣ
NAI
OXI
Ραγκούσης Ιωάννης
+
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
+
Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
+
Γερουλάνος Παύλος
+
Σιούφας ∆ηµήτριος
+
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
+
Αυγερινοπούλου ∆ιονυσία
+
Αντώναρος Ευάγγελος
+
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
+
Μουλόπουλος Βασίλειος
ΠΑΡΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
∆ιαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα (Πέµη)
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Αβραµόπουλος ∆ηµήτριος
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
∆ηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
∆αµανάκη Μαρία
Ανδρουλάκης ∆ηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης ∆ηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης ∆ηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος

+
+
+
+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισάβετ (Έλσα)

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Ρέππας ∆ηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης ∆ηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Λεβέντης Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κατσιφάρας Απόστολος
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
ΠΑΡΩΝ
ΠΑΡΩΝ
ΠΑΡΩΝ

+
+
ΠΑΡΩΝ

ΠΑΡΩΝ
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Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

+

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

+

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός ∆ηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κουσουρνάς Ευστάθιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
∆ερµεντζόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος ∆ηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
∆ηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Αρναουτάκης Σταύρος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος
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+
+
+
+
+
+
+

+

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ροµπόπουλος Θωµάς
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Τζέκης Άγγελος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

+

ΠΑΡΩΝ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής ∆ηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζικαλάγιας Ζήσης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
∆ένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+
+
+
+

+
ΠΑΡΩΝ

+
ΠΑΡΩΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Νασιώκας Έκτορας
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
∆ιώτη Ηρώ

+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος

+

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος

+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς ∆ηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος

+
+
+

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης ∆ηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μιχαλολιάκος Βασίλειος
Μανωλάκου ∆ιαµάντω
Αποστολάτος Βαϊτσης
∆ρίτσας Θεόδωρος
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης ∆ηµήτριος
∆ιαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος

+
+
+
-

+
+
+
+
+

Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+
ΠΑΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης ∆ηµήτριος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+
+

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας

+

+
ΠΑΡΩΝ

-

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος

+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ

+
+
+

+
ΠΑΡΩΝ

+

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+
+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ»
……”…….”………: «ΟΧΙ»
……”…….”………: «ΠΑΡΩΝ»
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ:
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

243
16
12
271

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του
Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό επί
της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επανερχόµαστε στη συζήτηση επί των άρθρων. Έχει ζητήσει
το λόγο η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα τοποθετηθώ επί των σχολίων
που ακούστηκαν και που ακούµε όλες αυτές τις µέρες για τα συγκεκριµένα άρθρα, θέλοντας να κάνω πριν µία πολύ σύντοµη
αναφορά, ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο εσείς ψηφίσατε επί της αρχής, έχει περάσει από µία πολύ, νοµίζω, ολοκληρωµένη διαβούλευση στην κοινωνία, έχουν υπάρξει
τριήµερες συζητήσεις στη Βουλή. Από την πρώτη στιγµή –επειδή
και αυτό ακούστηκε- είχα πει ότι θα λάβουµε πολύ σοβαρά υπ’
όψιν παρατηρήσεις που θα βελτιώνουν την πολιτική κατεύθυνση
του νοµοσχεδίου, όπως αυτή κατά τη γνώµη µας αποσαφηνίζεται από τα άρθρα 1 και 9, άρθρα που κατά την πλειοψηφία και
των κοινωνικών εταίρων έχουν γίνει αποδεκτά.
Και βέβαια επειδή το στοίχηµα είναι, πράγµατι, να µην έχουµε
αυθαιρεσία στις καµένες εκτάσεις –κάτι που έχει ακουστεί από
όλες τις πτέρυγες της Βουλής- είπαµε ότι για το λόγο αυτό επειδή ακούστηκε και το θέµα της επέκτασης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας- και µόνο
για το λόγο αυτό -επειδή πραγµατικά πιστεύουµε ότι δεν θα κριθούµε από την πρόθεση του νόµου αλλά από την εφαρµογή του
νόµου- ότι έχει µία πιλοτική ισχύ στην περιοχή της ανατολικής
Αττικής, µία περιοχή όπου –όπως έχω πει πολλές φορές- είναι
ίσως από τις περιοχές που έχει τη µεγαλύτερη οικιστική δόµηση
στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Περνώντας στα συγκεκριµένα άρθρα θα ήθελα να τοποθετηθώ. Κατ’ αρχάς για το άρθρο 1 έχουν υπάρξει µε πολύ µεγάλη
σαφήνεια τα επιχειρήµατα κατά και υπέρ της αναστολής των οικοδοµικών αδειών και των οικοδοµικών εργασιών στις εκτός σχεδίου περιοχές.
Όσον αφορά τις εκτάσεις των εντός σχεδίου, όπου ακούστηκαν διάφορα σχόλια, πραγµατικά συµφωνώ ότι αυτή η διάταξη
µετά την κήρυξη των περιοχών ως αναδασωτέων, ίσως δεν θα
έπρεπε να υπάρχει. Ο µόνος λόγος που υπάρχει είναι ότι νοµοτεχνικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει όλο το κείµενο
του νόµου, διότι γίνονται αναφορές για όλες τις περιοχές αυτές,
παραδείγµατος χάριν στο άρθρο 3 λέµε ότι κάθε νέα οικοδοµή
θα έχει πλέον τις συντεταγµένες και για το λόγο αυτό, αν εξαιρούσαµε τη συγκεκριµένη φράση και το συγκεκριµένο εδάφιο
από τα άρθρο 1 τότε πραγµατικά θα υπήρχε µια αναντιστοιχία σ’
αυτό που λέµε στο άρθρο 3 που αφορά τις συντεταγµένες των
κτισµάτων. Και είναι ο µοναδικός λόγος για τον οποίο δεν αφαιρείται η συγκεκριµένη παράγραφος.
Θέλω να έρθω στην προσθήκη των συγκεκριµένων άρθρων και
του άρθρου 1 και η οποία αφορά τις συγκεκριµένες περιοχές του
Αγίου Στεφάνου. Πράγµατι υπάρχει ένα πολύ µεγάλο κοινωνικό
πρόβληµα το οποίο χρονίζει. Ένα κοµµάτι αυτής της περιοχής

2865

έχει κηρυχθεί αναδασωτέο και µε παλαιότερες πυρκαγιές που είχαµε σε εκείνη την περιοχή. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό
πρόβληµα, αλλά δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τροπολογία.
Είναι ένα πρόβληµα, το οποίο πρέπει να συζητήσουµε όλες οι
πτέρυγες της Βουλής και να δούµε πώς αυτό από κοινού θα το
λύσουµε.
Όµως, δεν µπορεί να υπάρξει µια προσθήκη που κατά τη
γνώµη µας ρυθµίζει καθαρώς πολεοδοµικά θέµατα σε ένα σχέδιο
νόµου, το οποίο αφορά την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής. Επίσης εδώ να πω ότι οι πράξεις των οποίων ζητείται η κύρωση, έχουν απασχόληση κατ’
επανάληψη τόσο το Συµβούλιο της Επικρατείας όσο και το συνήγορο του πολίτη.
Άρα, αν αυτά έµπαιναν σε µια ρύθµιση πολεοδοµικού χαρακτήρα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, θα ερχόµασταν σε αντίθεση µε αυτά που έχει εκφράσει η δικαστική εξουσία. Υπάρχει
κατ’ αρχάς µια απόφαση του 1976 του Νοµάρχη Αττικής, η οποία
έχει κριθεί µε σειρά αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι στερείται κύρους. Υπάρχει απόφαση του 2003 της
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. όπου ουσιαστικά έχει ακυρωθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας ως εκδοθείσα από αναρµόδιο όργανο.
Και, τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκδώσει για το θέµα ένα
καταιγιστικό πόρισµα, το οποίο και καταθέτω και το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στη νοµιµότητα της απόφασης του 1976
του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής και αφού διαπιστώνει ότι είναι
ανίσχυρη, ζητά την ανάκλησή της ώστε να γίνει νέα οριοθέτηση
του οικισµού.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Περιβάλλοντος,. Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν πόρισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως, αντί της νοµοθετικής κύρωσης ανίσχυρων διοικητικών πράξεων, νοµίζω ότι θα ήταν προτιµότερη η επανεξέταση
του πολεοδοµικού καθεστώτος των συγκεκριµένων περιοχών και
η θωράκισή τους µε πράξεις της διοίκησης που θα ακολουθούν
και θα ευθυγραµµίζονται προς τις επιδιώξεις του συνταγµατικού
και του κοινού νοµοθέτη. Και θεωρούµε ότι το ζήτηµα είναι πάρα
πολύ σοβαρό και πολύπλοκο για να µπορεί να αντιµετωπιστεί επιτυχώς στο πλαίσιο µιας τροπολογίας.
Σε κάθε περίπτωση δεσµευόµαστε. Γνωρίζουµε το κοινωνικό
αυτό πρόβληµα. Θα προσπαθήσουµε να το αντιµετωπίσουµε και
ελπίζουµε να φέρουµε σύντοµα µία ρύθµιση στη Βουλή.
Θα ήθελα να έρθω στο άρθρο 9, το οποίο είναι και το σηµαντικότερο για µας, περνώντας το άρθρο 3. Θα ήθελα να ξεχωρίσω δύο κοµµάτια της κριτικής που ακούστηκε. Το ένα είναι ο
φόβος και η ανασφάλεια που δηµιουργεί η κατάργηση ουσιαστικά των κριτηρίων που προσδιορίζουν τον ορισµό του δάσους.
Εδώ θέλω να πω, λοιπόν, ότι το πρώτο κοµµάτι της κριτικής
είναι «µα, πώς θα κυρώσετε δασικούς χάρτες, εφόσον έρχεστε
ουσιαστικά να καταργήσετε τα κριτήρια»; Και το δεύτερο είναι
ότι στο µεταβατικό αυτό διάστηµα, όπου λέµε ότι θα πάµε στη
σύνταξη ενός νέου νοµικού πλαισίου, πώς θα γίνονται αποχαρακτηρισµοί, πώς θα γίνονται χαρακτηρισµοί και βέβαια εκεί –και
πολύ σωστά- εντοπίζουµε το ρόλο του δασάρχη και ποιος θα
είναι ακριβώς αυτός.
Θέλω να πω κατ’ αρχάς ότι ο ορισµός του δάσους και της δασικής έκτασης παραµένουν ως έχουν στο ν.3208/2003, γιατί είναι
ο ορισµός του Συντάγµατος. Αυτά που καταργούνται είναι τα κριτήρια χαρακτηρισµού µιας έκτασης, δηλαδή το 25% δασοκάλυψη και τα τρία στρέµµατα ως ελάχιστη επιφάνεια. Οι δασικοί
χάρτες -αυτή τη στιγµή έχουµε περίπου τριακόσιους τριάντα δασικούς χάρτες που εκκρεµούν για ανάρτηση µε βάση το ν.
998/1978- που εκτελούνται τώρα, γίνονται µε τεχνικές προδιαγραφές κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών ...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Θα χρειαστώ δύο µε τρία λεπτά ακόµα.
...των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε ΚΥΑ του
2007, αναφέρονται στη χαρτογραφική µονάδα και ορίζουν ότι
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ελάχιστη έκταση της χαρτογραφικής µονάδας για τις δασικές και
χορτολιβαδικές εκτάσεις είναι ίση µε επτακόσια τετραγωνικά
µέτρα, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν εκτάσεις για τις
οποίες έχει εκδοθεί ήδη τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισµού. Και
βέβαια υπάρχει και µία παρέκκλιση, νοµίζω προς τη θετική κατεύθυνση, ότι σε περίπτωση που για λόγους προστασίας κριθεί
απαραίτητο από την αρµόδια δασική υπηρεσία, µπορεί να απεικονίζονται και δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις εµβαδού µικρότερες των επτακοσίων τετραγωνικών µέτρων. Με την έννοια
αυτή, οι δασικοί χάρτες, ούτως ή άλλως, εκτελούνται µε βάση τη
συγκεκριµένη κοινή υπουργική απόφαση και δεν θα δηµιουργήσει κανένα πρόβληµα τουλάχιστον στην κύρωση των δασικών
χαρτών η κατάργηση των κριτηρίων που βάζουµε σε σχέση µε
το 25% και τα τρία στρέµµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Σε σχέση µε τους χαρακτηρισµούς -και πώς αυτοί θα γίνονται
για το µεταβατικό διάστηµα των έξι µηνών µέχρι να φέρουµε
εµείς το νέο µας νοµοσχέδιο- στις 25 Φεβρουαρίου, όπως σας
είπα την προηγούµενη µέρα που συζητούσαµε εδώ στη Βουλή,
συζητιέται στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο το προδικαστικό ερώτηµα
που έχει κάνει το Συµβούλιο της Επικρατείας για το θέµα των
κριτηρίων και επίσης σε τέσσερις-πέντε µήνες περιµένουµε και
την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Νοµίζω ότι όλα αυτά
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, για να µην έχουµε την αυθαιρεσία
του δασάρχη, είτε από τη µία πλευρά είτε από την άλλη και σε
απόλυτη συµφωνία µε τις δασικές υπηρεσίες, µε την υπηρεσία
δασών, µε τη ∆ιεύθυνση ∆ασών, θα δούµε πώς µε επιστηµονική
τρόπο µπορούµε να λύσουµε το πρόβληµα αυτό στο µεταβατικό
διάστηµα µε πολύ σαφείς οδηγίες, οι οποίες θα σταλούν προς
όλους τους δασάρχες.
Πάντως, εδώ θέλω να πω ότι πολιτική βούληση της Κυβέρνησης είναι να πάµε σαφέστατα σε πιο αυστηρό ορισµό για το
δάσος.
Θέλω, κλείνοντας, να αναφερθώ στο άρθρο 5 και στα όσα είπε
ο κ. Κιλτίδης. Αυτό που είπατε για την προετοιµασία ενός διαγωνισµού για τη σύνταξη δασικών χαρτών σε Αττική και Χαλκιδική, όντως υπάρχει -υπάρχει και το σχετικό έγγραφο 4
Νοεµβρίου- και είχε εξασφαλίσει και ένα ποσό 6.500.000 ευρώ
από το Ταµείο των ∆ασών. Βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι ο διαγωνισµός θα είχε διενεργηθεί από τη ∆ιεύθυνση ∆ασικών Χαρτών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και οι εργασίες αυτές, όπως γίνεται και µε την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»,
µετά την προκήρυξη θα ανατίθεντο σε µελετητές δασολόγους
και δεν θα γινόντουσαν από την ίδια την Υπηρεσία. Αυτό το λέω,
για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις ότι η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.» θα ανέθετε ή η ∆ασική Υπηρεσία δεν θα ανέθετε σε µελετητές δασολόγους. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η ∆ασική Υπηρεσία
θεωρεί, ελέγχει, συµµετέχει διά του εκπροσώπου της στην εκδίκαση των αντιρρήσεων και κυρώνει τους δασικούς χάρτες, βάσει
του περιεχοµένου των οποίων υποβάλλει και τη δήλωση ιδιοκτησίας του δηµοσίου. Επίσης, η ίδια η Υπηρεσία βεβαιώνει για το
χαρακτήρα των εκτάσεων µε την ολοκλήρωση των χαρτών και
εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό. Καµµία αλλαγή, καµµία τροποποίηση δεν γίνεται µε το συγκεκριµένο άρθρο, ούτε καµµία ευθύνη της ∆ασικής Υπηρεσίας δεν ακυρώνεται, δεν αναιρείται ή
δεν µειώνεται.
Μοναδικός µας στόχος είναι να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα
σύνταξης δασικών χαρτών στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα
για να προστατεύσουµε τα δάση και το φυσικό περιβάλλον της
χώρας και παράλληλα να διασφαλίσουµε τη δηµόσια περιουσία.
Επίσης -για να µην υπάρξει καµµία εντύπωση- η απόφασή µας,
απόφαση του Υπουργείου, είναι ότι δεν θα υπάρξει απολύτως
καµµία ανάθεση. Η διαδικασία θα είναι διαγωνιστική και θα υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο που θα επιλεγούν τελικά οι µελετητές
και στο πώς θα ανατεθούν οι συγκεκριµένες µελέτες.
Εδώ θέλω να καταθέσω για τα Πρακτικά ένα έγγραφο της υπηρεσίας που µας ήλθε στις 11 Ιανουαρίου 2010 που ουσιαστικά
δηλώνει την αδυναµία των δασικών υπηρεσιών να προβούν στην
κατάρτιση των δασικών χαρτών µε τις παρούσες συνθήκες στελέχωσης. Πράγµατι εδώ πέρα υπάρχει θέµα στελέχωσης. Κατα-
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θέτω το έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με βάση αυτό το έγγραφο προβήκαµε στην απόφασή µας για
να κάνει κτηµατολόγιο την κτηµατογράφηση στο νοµό…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Μέχρι τώρα, κυρία Υπουργέ, να
υπάρχουν κτηµατογραφήσεις; Εσείς αλλοιώνετε το περιεχόµενο...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κιλτίδη, γιατί
διακόπτετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: ∆εν θα δευτερολογήσω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίστε, κυρία
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Για να µη µακρηγορώ και
επειδή έχω πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, νοµίζω ότι οι περισσότερες αντιρρήσεις έχουν επικεντρωθεί σ’ αυτά τα άρθρα, στο
άρθρο 1, στο άρθρο 5 και στο άρθρο 9. Αυτό που θέλω να τονίσω
είναι ότι αποτελεί πράγµατι δέσµευσή µας και υποχρέωσή µας
ακριβώς για να µη δηµιουργήσουµε µεγαλύτερα προβλήµατα
στην περιοχή της ανατολικής Αττικής να προχωρήσουµε πολύ
γρήγορα, από αύριο κιόλας, στην όσο το δυνατόν ταχύτερη κατάρτιση δασικών περιοχών στην περιοχή αυτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε πολύ
την κυρία Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, ψήφο θα πάρει το νοµοσχέδιό σας. Πήρε κατ’
αρχήν, θα πάρει και στα άρθρα, είναι προφανές. Το θέµα είναι
ένα σχέδιο νόµου να έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής τουλάχιστον σε ορισµένα άρθρα απ’ αυτά στα οποία υπάρχουν σοβαρές
και βάσιµες διαφωνίες και τα οποία εν πολλοίς δηµιουργούν ανησυχία αλλά και προβληµατισµό στους πολίτες. ∆εν είναι µόνο η
ψήφος, είναι και η εµπιστοσύνη, δηλαδή η αίσθηση ότι εδώ νοµοθετούµε σωστά. ∆εν ψηφίζουµε προθέσεις, ψηφίζουµε σχέδια
νόµου. ∆εν έχουµε καµµία αµφιβολία ότι η πρόθεση είναι σωστή
και δεν έχουµε καµία αµφιβολία ότι τα ζητήµατα µε τα οποία καταπιάστηκε το σχέδιο νόµου αφορούσαν κάποια κενά που υπήρχαν. ∆ηµιουργήθηκαν ιδιαίτερες συνθήκες µετά τις τελευταίες
καταστροφές, αλλά εδώ δεν λύνουµε ζητήµατα. Εδώ υπάρχουν
µεγάλα ζητήµατα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία αφορούν
κατ’ εξοχήν τους δασικούς χάρτες της περιοχής, τις δυνατότητες
και την προοπτική της επαναφοράς σε µία κατάσταση όπως ήταν
πριν, τη διευθέτηση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ..
Όλα αυτά τα ζητήµατα είναι ανοικτά και δεν λύνονται. Τα
πάντα ανάγονται σε κριτήρια που θα έλθουν, σε δασικούς χάρτες που θα γίνουν, χωρίς χρονικό ορίζοντα. Είπαµε ότι η αλλαγή
η οποία έγινε στο άρθρο 1 του σχεδίου νόµου είναι στα όρια.
Είναι συνταγµατική, όπως ψηφίσαµε, αυτή είναι η άποψη του
κόµµατός µας, αλλά εµπεριέχει εκ µέρους της Κυβέρνησης και
δη της αρµοδίας Υπουργού, δηλαδή υµών, τη χρονική δέσµευση
στην οποία θα έλθουν οι δασικοί χάρτες, διαφορετικά αυτή η αλλαγή, η οποία έγινε για δηµόσια ωφέλεια σ’ ό,τι αφορά τις ιδιοκτησίες, εάν δεν έχει χρονικό ορίζοντα -µε δέσµευση παρακαλώτότε είναι έωλη.
Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 9. Εσείς µπορεί να λέτε ότι
ισχύει η προηγούµενη ΚΥΑ. Τα κριτήρια τότε γιατί θα έλθουν αν
ισχύει η προηγούµενη ΚΥΑ; Αν αυτά ξεκινήσουν τώρα, όταν θα
έλθουν τα καινούργια κριτήρια για την ερµηνεία του δάσους µε
βάση την ερµηνεία του Συντάγµατος τι θα γίνει; Θα αλλάξει κάτι;
Αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί το αναφέρουµε; Αν αλλάξει κάτι, γιατί
το κάνουµε πριν από τα κριτήρια;
∆εν νοµίζω ότι µπορεί ένας άνθρωπος, ένας συνάδελφος, ο
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οποίος ψηφίζει στη Βουλή να εξηγήσει ρητά και δεν µπορέσατε
και εσείς σε ό,τι µε αφορά να µας δώσετε την εντύπωση ότι αυτό
το σχέδιο νόµου σε αυτά τα επίµαχα άρθρα δίνει λύσεις.
Και το κυριότερο από όλα, δεν λύσατε τις απορίες σε ό,τι
αφορά τους δασικούς χάρτες, αν δηλαδή υπάρχει ή δεν υπάρχει
αλλαγή συνθηκών και βασικών προϋποθέσεων για τους χάρτες.
Αλλιώς γιατί καταργήσαµε το 25%; Αν το καταργήσαµε και δεν
δηµιουργήθηκε κάτι καινούργιο, τότε κακώς ήταν εκεί;
Τα ερωτήµατα αυτά τα βάζουµε όχι για να ασκήσουµε αντιπολίτευση. Εδώ µιλάµε για µία περιοχή, η οποία πρέπει πρώτα από
όλα να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. ∆εύτερον, να δηµιουργηθούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες πραγµατικής και ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος. Τρίτον, να ξαναβρεθεί
το δάσος, το οποίο προστατεύει τους ανθρώπους και δίνει, εν
πάση περιπτώσει, την πραγµατική διάσταση, σε ένα βαθµό υπάρχουν και άλλα ζητήµατα, τα οποία αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος. Τίποτα από αυτά δεν ικανοποιείται από τα συγκεκριµένα άρθρα.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, ειπώθηκε και από πολλούς συναδέλφους µέσα στη Βουλή, ότι αυτές οι καινούργιες Ειδικές Γραµµατείες, οι οποίες δηµιουργούνται χωρίς ουσιαστικά να
καταργούνται άλλες άλλων Υπουργείων που κάνανε τις αντίστοιχες δουλειές και χωρίς ουσιαστικά οι αρµοδιότητες να έχουν
φύγει τελείως από την περιφέρεια, ενώ τις αναλαµβάνει η τεχνική
υπηρεσία, επίσης δηµιουργούν πολυνοµία και πολλαπλές εστίες
αποφάσεων.
Στην Ελλάδα το ζητούµενο είναι το διά ταύτα, η τήρηση των
νόµων, δεν είναι ο καθένας να φέρνει κάτι που θεωρεί ότι είναι το
καλύτερο για να συνεισφέρει. Άρα, λοιπόν, σας δίνουµε όπως
σας δώσαµε την ψήφο κατ’ αρχήν, αλλά στα συγκεκριµένα
άρθρα έχουµε σοβαρές αµφιβολίες και τα καταψηφίζουµε.
Περιµένουµε από την ίδρυση του νέου Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο είναι πράγµατι µία κατάκτηση του πολιτικού συστήµατος, να δώσει µε το πρώτο σχέδιο νόµου -το οποίο φέρνετε
στη Βουλή στην πράξη µε τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί
αυτό το Υπουργείο και δεν είναι προσωπικό- την αίσθηση και τη
σιγουριά στους πολίτες ότι γίνεται µία καινούργια αρχή. Αυτό
έχει αξία. ∆εν έχει αξία να συζητήσουµε τώρα για τα άρθρα. Αυτά
ειπώθηκαν.
Έχει αξία, όµως, αυτό το Υπουργείο να κερδίσει την εµπιστοσύνη των πολιτών. Έχει αξία αυτό το Υπουργείο να γίνει µία
πραγµατική εστία αξιών περιβαλλοντικών που έχει ανάγκη η κοινωνία µας. Να είναι ένα παιδευτικό Υπουργείο σε ό,τι αφορά το
δηµόσιο και κοινωνικό διάλογο. Να είναι ένα Υπουργείο στο
οποίο οι πολίτες θα αισθάνονται ότι µπορούν εκεί να κερδίσουν
ή να βρουν ανοικτά ώττα ή να νοµοθετεί το Υπουργείο ή να παίρνει αποφάσεις για όλα αυτά τα ζητήµατα, που διαχρονικά µετά τη
Μεταπολίτευση το πολιτικό σύστηµα δεν τα υπηρέτησε όπως
έπρεπε να τα υπηρετήσει. Και υπάρχουν τεράστια κενά περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα.
Αυτήν, λοιπόν, την αίσθηση ότι το νέο Υπουργείο δικαιούται
να το στηρίξουµε όλοι εδώ στη Βουλή και δεν είναι θέµα αντιπολίτευσης, δεν την δίνεται στην πρώτη προσπάθεια. Αυτό δεν είναι
ευχάριστο. Πιστέψτε µε ότι αυτά που λέω, τα λέω γιατί έτσι τα αισθάνοµαι, έτσι τα αισθανόµαστε στη Νέα ∆ηµοκρατία.
Έγινε ένα ξεκίνηµα. Αυτό το ξεκίνηµα -επειδή η αρχή είναι το
ήµισυ του παντός και επειδή οι αµφιβολίες δεν πρέπει να εισχωρούν ανάµεσά µας και δεν πρέπει να κυκλοφορούν στην κοινωνία- έπρεπε να είναι σωστότερο.
Σας λέω, λοιπόν, ότι στους πολίτες της ανατολικής Αττικής το
ξεκίνηµα του Υπουργείου έχει τεράστια ερωτηµατικά, τα οποία
θα αναδειχθούν στη συνέχεια και θα συζητηθούν εδώ στη Βουλή.
Υπό αυτήν την έννοια νοµίζω ότι θα έπρεπε η Κυβέρνηση να είναι
πιο προσεκτική στο πρώτο σχέδιο νόµου του συγκεκριµένου
Υπουργείου.
Ο τόπος έχει πολύ µεγάλη ανάγκη να φωλιάσει στον κοινωνικό
διάλογο την αξία του περιβάλλοντος. Έχει πολύ µεγάλη ανάγκη
να νιώσει ότι το πολιτικό σύστηµα πραγµατικά θα παλέψει γι’
αυτό το αγαθό, γι’ αυτές τις γενιές και για τις επόµενες γενιές.
Και έχει ανάγκη ο τόπος να ακούσει έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο στη Βουλή µε αποτελέσµατα, όχι µόνο στη νο-
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µοθεσία αλλά και στην πράξη αυτών που νοµοθετούνται και αυτό
είναι στα χέρια της Κυβέρνησης. Αυτή η Κυβέρνηση η οποία εξελέγη, θα ελεγχθεί σε αυτήν τη Βουλή για την εφαρµογή παροµοίων νοµοθετηµάτων και άλλων υπουργικών αποφάσεων -γιατί
δεν είναι όλα νοµοθετήµατα- τα οποία αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.
Θα ελεγχθεί η Κυβέρνηση, διότι έχει βάλει ψηλά τον πήχη.
Καλώς έβαλε ψηλά τον πήχη, αλλά ο πήχης όταν είναι ψηλά, πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να αντέξει και στον ισχυρό πολιτικό διάλογο, την αντίρρηση, αλλά και την ισχυρή κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι έχει δίκιο ο κ. Μαρκόπουλος όταν
λέει ότι το νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να κερδίσει την
εµπιστοσύνη των πολιτών. Και βεβαίως υποθέτω ότι όλοι µας
έχουµε τις καλύτερες των προθέσεων. Ελπίζω δε να είναι και ειλικρινείς.
Βέβαια, από τα επόµενα σχόλια του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν είµαι απόλυτα βέβαιος ότι
το εννοούσε. Υπό ποια έννοια; Υπό την έννοια ότι πώς είναι δυνατόν να στηρίζει κανείς και να υποστηρίζει ότι πρέπει να κερδίσει το καινούργιο Υπουργείο την εµπιστοσύνη των πολιτών και
την ίδια στιγµή εµείς να αποδοµούµε κάθε του βήµα και την ίδια
στιγµή εµείς να κλονίζουµε µε κάθε επιχείρηµά µας ακριβώς
αυτό το οποίο υποτίθεται ότι επιδιώκουµε.
Ποια είναι η πραγµατικότητα; Η πραγµατικότητα είναι ότι εδώ
ακούσαµε ένα λόγο της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο οποίος ήταν γεµάτος αµφισβήτηση. Αµφισβήτηση όσον αφορά το επιδιωκόµενο
αποτέλεσµα, αµφισβήτηση όσον αφορά το στόχο, αµφισβήτηση
όσον αφορά τις δυνατότητες τις οποίες έχει σήµερα το Υπουργείο, αµφισβήτηση ακόµα και µε την ίδια τη δοµή του κυβερνητικού σχήµατος, τις αρµοδιότητες που υπάρχουν στη µία ή στην
άλλη υπηρεσία. Βεβαίως είναι απολύτως βέβαιο ότι έτσι δεν πρόκειται να οικοδοµήσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών γύρω από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Όµως, έχω την αίσθηση ότι η Νέα ∆ηµοκρατία –σε πολύ χαµηλούς τόνους οφείλω να πω- συνεχίζει µία πολύ έξυπνη τακτική, την οποία εγκαινίασε από την εποµένη των εκλογών. Είναι
η τακτική της υπεύθυνης δύναµης. Είµαστε εδώ, προκειµένου
να στηρίξουµε τις καλές προσπάθειες, αλλά να λιµάρουµε καθηµερινώς τα πάντα, να αποδοµούµε σε όλα τα επίπεδα κάθε
κυβερνητική πρωτοβουλία. Είµαστε εδώ, όπως σήµερα, να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, αλλά επί της ουσίας σε όλες, µα σε όλες
τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, σε όλες τις αγορεύσεις των
συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας και εκείνων που θεωρητικά
είναι κοντά στο νοµοσχέδιο, αλλά και εκείνων οι οποίοι ήταν καθαρά απέναντι στο νοµοσχέδιο, υπήρχε ένας και µόνο στόχος:
να υπερασπίσουν το νοµικό πλαίσιο το οποίο υπηρέτησε η Νέα
∆ηµοκρατία και το οποίο όλος ο κόσµος γνωρίζει ότι ήταν το
αποτέλεσµα της απόλυτης συναλλαγής γύρω από τις περιπτώσεις των οικοπεδοφάγων που έχουν καταγγελθεί, της εκµετάλλευσης των καµένων εκτάσεων σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία είναι η ουσία αυτού του νοµοσχεδίου. Είναι ένα ισχυρό, σοβαρό βήµα, ένα καθαρό βήµα,
προκειµένου να δώσει η Κυβέρνηση το δικό της στίγµα όσον
αφορά την προστασία των δασών. Η κυρία Υπουργός µόλις
προηγουµένως αναφέρθηκε στις προθέσεις της Κυβέρνησης, οι
οποίες αφορούν την ενίσχυση του όρου «δάσος», της σηµασίας
του δάσους, την ενίσχυση, δηλαδή, της έννοιας του δάσους
όπως στο εξής η µελλοντική νοµοθεσία θα θέλει να συµπεριφέρεται και να σέβεται.
Εκείνο, όµως, που έχει σηµασία είναι ότι τώρα έχουµε να αντιµετωπίσουµε την υπόθεση των καµένων της Αττικής. Και το ερώτηµα είναι το εξής: Υπάρχει κανείς ο οποίος ενδιαφέρεται να µην
υπάρχει η απόλυτη προστασία, η πιο αυστηρή προσπάθεια, η πιο
σοβαρή προσπάθεια για την προστασία αυτών των εκτάσεων και
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την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων;
Εγώ σε καµµία περίπτωση δεν θέλω να ακούσω και κλείνω τα
αυτιά µου όλες αυτές τις µέρες σε όλους εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν –και ορισµένοι µάλιστα µε πολλά επιχειρήµατα- ότι
πίσω από τις αντιρρήσεις οι οποίες εκφράζονται προς το νοµοσχέδιο αυτό, στην πραγµατικότητα κρύβονται ορισµένα συµφέροντα, τα οποία αφορούν την κακή χρήση, ή την καλύτερη
αξιοποίηση, για να χρησιµοποιήσω τον όρο, της ιδιοκτησίας, εις
βάρος, όµως, των δασικών εκτάσεων, εις βάρος της έννοιας του
δάσους.
Εγώ θέλω να είµαι απόλυτα σαφής. Η κυρία Υπουργός µετά
από πολλές συζητήσεις, µετά από δηµόσια διαβούλευση, µετά
από συζητήσεις στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας,
εδώ στη Βουλή επανειληµµένα, µε πολύ καθαρό τρόπο και µε
πολύ σεµνό τρόπο αποκατέστησε την αλήθεια.
Η ουσία είναι ότι εδώ δεν θίγεται το κύρος της ∆ασικής Υπηρεσίας. Αντίθετα, η ∆ασική Υπηρεσία οπλίζεται µε τη δυνατότητα
να επικυρώνει, να ελέγχει και να παρακολουθεί αποφάσεις όµως
και χαρακτηρισµούς, οι οποίες λαµβάνονται από συλλογικά όργανα.
Τι µεγαλύτερη αξία και πόσο µεγαλύτερη δύναµη παίρνει µια
δηµόσια υπηρεσία όταν οι αποφάσεις και ο ρόλος της περιβάλλονται πάντοτε από το κύρος της συµµετοχής ή της αξιολόγησης της δουλειάς της από συλλογικά όργανα.
Αυτό ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 5 στο οποίο -από ότι κατάλαβα- οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας έχουν ουσιαστικές αντιρρήσεις.
Το δεύτερο στοιχείο αφορά το βασικό, καθαρό στόχο αυτού
του νοµοσχεδίου. Ποιος είναι ο στόχος; Είναι αυτός που επανειληµµένα αναφέρθηκε από όλους τους συναδέλφους, τη κυρία
Υπουργό, τον κύριο Υφυπουργό αλλά και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο.
Ένας είναι στόχος: Η επιτάχυνση και η διευκόλυνση της δηµιουργίας των δασικών χαρτών. Το ερώτηµα είναι, θέλουµε ή δεν
θέλουµε δασικούς χάρτες; Θέλουµε στην πραγµατικότητα δασικούς χάρτες, ναι ή όχι;
Αφού, λοιπόν, έχουµε ένα νοµικό πλαίσιο το οποίο απεδείχθη
ότι δεν διευκολύνει στη δηµιουργία των δασικών χαρτών, γιατί
συνεχίζουµε να επιµένουµε και να υποστηρίζουµε αυτό ακριβώς
το νοµικό πλαίσιο που µας οδήγησε στις συγκεκριµένες καθυστερήσεις και στην πραγµατικότητα στην αποµείωση της αξίας
της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος, όσον αφορά τη συγκεκριµένη περίπτωση;
Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος. Εµείς θέλουµε να επιµείνουµε
σε αυτόν. Θέλουµε να επιµείνουµε, όχι µόνο στο στόχο ο οποίος
αφορά την επιτάχυνση της διαδικασίας των δασικών χαρτών,
αλλά θέλουµε να είµαστε και συνεπείς. Η διαβεβαίωση η δική
µας είναι αυτή, τουλάχιστον προς την Κυβέρνηση αλλά και προς
όλους τους συναδέλφους, ότι θα εργαστούµε ακριβώς προς
αυτή την κατεύθυνση.
Η υλοποίηση των στόχων της κυρίας Υπουργού, ότι µέχρι το
τέλος του έτους θα έχουµε δασικούς χάρτες, να αποτελέσει –αν
θέλετε- το πρώτο µεγάλο δείγµα γραφής του νέου Υπουργείου.
Και για να κλείσω ακριβώς µε τον τρόπο τον οποίο άρχισα,
εµείς θέλουµε να στηρίξουµε πράγµατι, τη λειτουργία του νέου
Υπουργείου, οικοδοµώντας διαρκώς µε τις πράξεις αλλά και µε
το λόγο µας την απαραίτητη, αναγκαία εµπιστοσύνη των πολιτών. Βεβαίως, η κριτική είναι καλοδεχούµενη πάντοτε, όταν
όµως, η κριτική γίνεται µηδενιστική ή µια ουσιαστική και περίτεχνη αµφισβήτηση τότε ακριβώς έχει το αντίθετο αποτέλεσµα.
Τότε τα λόγια µας στερούνται περιεχοµένου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Παπουτσή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Οι θέσεις όλων των κοµµάτων έχουν καταγραφεί µε σαφήνεια.
Η θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας όµως, -θα µου επιτρέψετε να πω-
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είναι µια θέση πολιτικής σχιζοφρένειας.
Από τη µία πλευρά τι ακούσαµε; Ακούσαµε ότι τα θεµελιώδη
άρθρα θα τα ψηφίσουν. Επί της αρχής, µόλις ψηφίσαµε. Και
µετά; Μετά προσπαθούµε να αποδοµήσουµε το νοµοσχέδιο, ενώ
όλοι έχουν αντιληφθεί ότι η Νέα ∆ηµοκρατία βρίσκεται σε σύγχυση φρενών. Ε, αυτό, αν δεν είναι παράνοια, τότε διερωτώµαι
ποιο το περιεχόµενο της λέξεως παράνοια.
Κυρία Υπουργέ, εµείς θέλουµε να είµαστε συνεργάσιµοι στα
θέµατα του περιβάλλοντος γιατί είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Ο φυσικός πλούτος της χώρας είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Για το λόγο
αυτό θα ξεκινήσω µε τα καλά. Θα σας κάνω δύο προτάσεις, που
θέλω να λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν και στη συνέχεια να
νοµοθετήσουµε.
Η πρώτη πρόταση έχει να κάνει µε την προσβασιµότητα των
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό περιβάλλον της χώρας.
Ξέρετε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Λαµβάνουµε αλλεπάλληλα υποµνήµατα από το Αναπηρικό Κίνηµα. Κάτι
πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή.
∆εύτερη παρατήρηση. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ µεγάλο
πρόβληµα µε την προστασία των µικρών υγροτόπων της χώρας.
∆εν υπάρχει θεσµικό πλαίσιο προστασίας των υγροτόπων. ∆εν
υπάρχει αρµόδια υπηρεσία για την προστασία των υγροτόπων.
Έχουν γίνει αποθήκες απορριµµάτων, µπάζων και µένουν στο
έλεος καταπατητών.
Άρα, λοιπόν, η πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
είναι δεδοµένη και ξεκάθαρη. Θα πρέπει στο νοµικό πλέγµα που
προστατεύει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις να ενταχθούν και
οι υγρότοποι, εάν θέλουµε να κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα.
Τώρα δεν είναι, δεν τελούν υπό προστασία οι υγρότοποι.
Έρχοµαι τώρα σ’ αυτό που άκουσα από τον κ. Παπουτσή.
Κύριε Παπουτσή, είπατε ότι θωρακίζονται οι δασικές υπηρεσίες
της χώρας. ∆εν περίµενα να το πείτε αυτό το πράγµα. Θα αναγνώσω τι µας λένε οι ίδιοι οι δασικοί και θα έπρεπε στο νοµοσχέδιο αυτό να υπάρχει ειδική µέριµνα για τις δασικές
υπηρεσίες, διότι επιφορτίζονται µε επιπρόσθετα βάρη. Ποιες δασικές υπηρεσίες; Οι καθηµαγµένες δασικές υπηρεσίες, οι υποστελεχωµένες;
Ακούστε, λοιπόν, την κατάσταση, όχι όπως θα σας την περιγράψει ένας Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι που βιώνουν την πραγµατικότητα. Λένε,
λοιπόν, τα εξής: «Από τις πέντε χιλιάδες οργανικές θέσεις δασικών υπαλλήλων είναι καλυµµένες λιγότερες από δυόµισι χιλιάδες. Τα οργανικά κενά κατά κλάδο ανέρχονται για τους
δασοπόνους στο 72%, για τους δασοφύλακες στο 55%, για τους
δασολόγους στο 31%. Σε όλη τη χώρα υπολειτουργούν τα ογδόντα επτά δασαρχεία και οι πενήντα πέντε διευθύνσεις δασών.
Από τα χίλια εκατόν δώδεκα δασοφυλάκεια λειτουργούν λιγότερα από τα µισά και από τα διακόσια ογδόντα έξι δασονοµεία,
που αποτελούν µονάδες αιχµής για τη δασοπροστασία, τα διακόσια είναι κλειστά». Αυτή είναι η κατάσταση, όπως την περιγράφουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Νοµίζω ότι είναι περιττή η
αντίκρουση των επιχειρηµάτων «περί θωράκισης» από τη στιγµή
που υπάρχει αυτή η ζοφερή πραγµατικότητα.
Εµείς, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, σας ρωτήσαµε και την προηγούµενη φορά να µας πείτε συγκεκριµένα πράγµατα. Τι θα γίνει
µε την Αγροφυλακή; ∆ιότι στο πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ –ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό- ήταν η κατάργηση της Αγροφυλακής. Θα πάρετε τους ανθρώπους αυτούς να τους εντάξετε στα
δασαρχεία; Ωραία, να το πείτε, να το ακούσουµε, να βγάλουµε
και µία είδηση.
∆εύτερον, σας είπαµε ότι από τα ΙΕΚ της χώρας βγαίνει µία
συγκεκριµένη ειδικότητα, οι ειδικοί δασικής προστασίας. Ο όρος
από µόνος του αναφέρεται στην προσφορά που µπορούν να
έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι άνθρωποι που µένουν στο περιθώριο, άνεργοι. Θα τους πάρετε στα δασαρχεία αυτούς τους ειδικούς δασικής προστασίας, προκειµένου να δούµε αποτέλεσµα;
Ναι ή όχι; Πείτε µας συγκεκριµένα πράγµατα.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, έκανε αλγεινή εντύπωση και στην επιτροπή, αλλά και στη συνέχεια στην τοποθέτησή σας πριν από
λίγο, µία παραδοχή που κάνατε. Στην επιτροπή, όταν σας λέγαµε
γιατί δεν επεκτείνετε σε όλη την Επικράτεια το νοµοσχέδιο και
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περιορίζεστε µόνο στην Αττική, είπατε ξεκάθαρα τα εξής: «Θα
πρέπει να το δούµε ως µία πιλοτική αρχή». Σωστά. Και συνεχίσατε: «∆εν το επεκτείνουµε σε όλη την Επικράτεια, διότι ο κρατικός µηχανισµός δεν µπορεί να προστατεύσει το φυσικό πλούτο
της χώρας». Άρα, εδώ τώρα παραδεχθήκατε -εκ του θεσµικού
σας ρόλου δεν θα έπρεπε να κάνετε το ολίσθηµα αυτό- την ανικανότητα του κράτους. Ποιο είναι µήνυµα που στέλνουµε στην
κοινωνία; Το µήνυµα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι «φίλοι καταπατητές, φίλοι που θέλετε να βάλετε φωτιά στα δάση, καλώς
ορίσατε, διότι έχετε να αντιµετωπίσετε κατά κραυγαλέο τρόπο
έναν ανίκανο κρατικό µηχανισµό». Απαξιώσατε, ενώ θα έπρεπε,
εκ του θεσµικού σας ρόλου, να το αποφύγετε, τον κρατικό µηχανισµό. Και, βεβαίως, τον απαξιώσατε, γιατί γνωρίζετε την
πραγµατικότητα. Είναι αυτή που περιέγραψα πριν από λίγο, απαντώντας στο επιχείρηµα «περί θωράκισης των δασικών υπηρεσιών» του κ. Παπουτσή.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα και συγκεκριµένα στο άρθρο 4. Λέτε
ότι «η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» θέτει σε λειτουργία σύστηµα
τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης του Νοµού Αττικής
και ενηµερώνει µέσα στο πρώτο τριήµερο κάθε ηµερολογιακού
µήνα την Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων».
Ερώτηµα: ∆εν θα πρέπει να ενηµερώνεται και η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία; Άρα εµείς λέµε να προσθέσετε κάτι, εδώ
στο άρθρο 4: «ενηµερώνει την ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεως
του άρθρου 7, για κάθε νέο κτίσµα και την αρµόδια πολεοδοµική
υπηρεσία». Είναι µια προσθήκη την οποία µπορείτε να κάνετε και
θα είναι χρήσιµη σε κάθε περίπτωση.
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω
στην τριτολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτησή µας γίνεται, βεβαίως, σε ένα κλίµα όχι ευχάριστο
για την χώρα. Ένα κλίµα δηµοσιονοµικής τροµοκρατίας και κάποιων δανείων, τα οποία είναι µε πρωτοφανή ληστρικά επιτόκια,
λεηλασίας του ελληνικού λαού. Τα λέω αυτά, όχι για να παρακάµψω το θέµα, αλλά διότι θέλω να τονίσω, ότι εάν φτάσαµε να
έχουµε αυτό το δηµοσιονοµικό πρόβληµα, νοµίζω ότι το βάθος
των αιτιών δεν είναι δηµοσιονοµικού χαρακτήρα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν µπορεί να αναζητηθεί στα τετριµµένα, αυτά τα
οποία ακούµε τις τελευταίες µέρες, κυρίως από τα δυο κόµµατα
και βεβαίως από τα παπαγαλάκια των διεθνών κεφαλαιαγορών.
Νοµίζω ότι, αν θέλουµε να δούµε τις κύριες αιτίες αυτού του
προβλήµατος που µας ταλανίζει τόσο πολύ, πρέπει να πάµε σε
δυο µεγάλες καταστροφές που γίνονται επί δεκαετίες σε αυτήν
την χώρα και οι καταστροφές αυτές κλιµακώνονται.
Πρώτον, η καταστροφή της ελληνικής παραγωγής και ειδικότερα της αγροτικής µας παραγωγής –γι’ αυτό είναι και οι αγρότες στο δρόµο. Σε κρανίου τόπο µεταβάλλεται η ελληνική
περιφέρεια από την απερήµωση των καλλιεργήσιµων εδαφών,
τα οποία είναι απρόσφορα πλέον και δεν αποδίδουν και δεν µπορούν να δώσουν εισόδηµα, για να παραµείνει ο κόσµος στην περιφέρεια. ∆ιάλυση, λοιπόν, των καλλιεργήσιµων εκτάσεών µας.
Όταν πηγαίνει κανείς πλέον στην ελληνική επαρχία, δυστυχώς
τον πιάνει η ψυχή του βλέποντας τη σηµερινή κατάσταση.
∆ίπλα, όµως, στην καταστροφή της ελληνικής παραγωγής,
έχουµε τη συνεχή και αλληλένδετη και αλληλοεπηρεαζόµενη καταστροφή του δασικού µας πλούτου. ∆υο µεγάλες καταστροφές οι οποίες ερηµώνουν την ελληνική περιφέρεια. Φτιάχνετε
τους «ΚΑΛΛΙΚΡΑτηδες», κρατήστε τους «ΚΑΛΛΙΚΡΑτηδες». Αναστηλώστε, όµως, την ελληνική περιφέρεια στηρίζοντας τον
αγρότη, την αγροτική παραγωγή και τον δασικό πλούτο της
χώρας.
Όταν λέµε βεβαίως, στήριξη του δασικού πλούτου της χώρας,
δεν µιλάµε γι’ αυτές τις συνεχής αµυντικές πολιτικές, τις οποίες
ασκούν οι κυβερνήσεις και οι οποίες είναι αδιέξοδες. Η προστασία του δασικού πλούτου της χώρας µας χρειάζεται µια επιθετική πολιτική. Μια πολιτική, η οποία όχι απλώς να προσπαθεί να
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περισώσει τα υπάρχοντα, αλλά κυρίως να τα αναπτύξει, να στηρίξει δηλαδή τον δασικό πλούτο, να τον προστατεύσει, να τον
αναβαθµίσει και να τον αναπτύξει.
∆εν γίνεται προστασία του δασικού πλούτου µε τις πολιτικές
που ακολουθούνται µέχρι σήµερα. ∆εν γίνεται προστασία των
δασών µας, όταν κύρια προτεραιότητα όταν λέµε ανάπτυξη, θεωρούµε ό,τι περιστρέφεται γύρω από το τσιµέντο. Ό,τι είναι
γύρω από το τσιµέντο είναι πλούτος, ό,τι είναι γύρω από το πράσινο και το δάσος σηµαίνει εν πάση περιπτώσει ότι παρεµποδίζει
την αναπτυξιακή διαδικασία.
Αυτές είναι οι πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν σε αυτήν την
χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα θα έλεγα τα τελευταία
χρόνια. Πολιτικές τις οποίες στήριξαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και τις στήριξαν µε
νύχια και µε δόντια. Αυτά πρέπει να αλλάξουν.
Και πρέπει να αλλάξουν τώρα αν θέλουµε, διότι έχουµε φθάσει όχι στο παρά πέντε αλλά στο και πέντε. Και πρέπει να δούµε
τι θα επακολουθήσει βεβαίως το επερχόµενο καλοκαίρι. ∆ιότι αν
συνεχίσει και το επόµενο καλοκαίρι µε τις καταστάσεις που
έχουµε βιώσει, να έχουµε νέες καταστροφές, νοµίζω ότι πλέον
δεν θα παραµείνει κάτι για να διατηρήσουµε και να περισώσουµε.
Αυτό το νοµοσχέδιο δεν έρχεται να απαντήσει σε κανένα από
τα προβλήµατα. Εσείς λέγατε ότι είχατε σχέδιο, ότι είχατε
άποψη, ότι είχατε θέσεις, ότι είχατε µια προετοιµασία. Αυτή είναι
η προετοιµασία σας, να ψάχνετε για τον ορισµό του δάσους; Βεβαίως καλά κάνετε και απαλείφετε το συγκεκριµένο ορισµό που
περιείχετο από τον κ. ∆ρυ, τον τότε αρµόδιο Υπουργό. Καλά κάνετε. Αλλά είναι δυνατόν να µας λέτε ότι δεν έχουµε κάτι να το
αντικαταστήσουµε; Τον ορισµό;
Και δεν φτάνει αυτό. Είναι στοιχειώδης αυτή η αδυναµία. ∆ιότι
αν δεν ξέρει η πολιτεία τι είναι δάσος, µε συγχωρείτε, γιατί να το
ξέρει ο καταπατητής; ∆εν µπορώ να το καταλάβω.
Αλλά για να δικαιολογήσετε αυτή την αδυναµία, µας λέτε, «δεν
πειράζει και αν δεν έχουµε τον ορισµό, δεν επηρεάζει η έλλειψη
ορισµού ούτε τι είναι δάσος και τι µπορούµε να ορίσουµε ως
δάσος, αλλά και δεν θα επηρεάσει και τη συγκρότηση και τη διαµόρφωση δασικών χαρτών». Ε, τότε να το καταργήσετε να µη
βάλετε τίποτε στη θέση του, αν δεν επηρεάζει. ∆εν έχω παρακολουθήσει από την αρχή τη συζήτηση πρέπει να το πω και δεν
είµαι και ο αρµοδιότερος ίσως να εκφράσω την πιο έγκυρη
γνώµη. Αλλά σιγά-σιγά βλέπω ότι κάνετε υποχωρήσεις, αντιφάσεις, προσπαθείτε να βρείτε δηλαδή τρόπους υπεκφυγής γι’
αυτήν την ουσιώδη αδυναµία να καταργείτε και να µην αντικαθιστάτε µε τίποτε. Και µας λέτε τώρα ότι το πρόβληµα είναι στο
εξάµηνο αυτό.
Πρώτα-πρώτα το εξάµηνο το λέτε εσείς. Γιατί θα είναι εξάµηνο; Γιατί δεν δεσµεύεστε και νοµικά για το εξάµηνο µέσα στο
νοµοσχέδιό σας; Το εξάµηνο το λέτε εσείς. Ουδέν µονιµότερον
του προσωρινού. ∆εν θέλω να σας διαψεύσω προσωπικά, αλίµονο, αλλά πολύ φοβούµαι ότι αυτό το εξάµηνο που επικαλείστε
τώρα για να αποφύγετε τις πιέσεις από τη συζήτηση, µπορεί να
γίνει και ένας χρόνος και να τελευτήσει και ο βίος της Κυβέρνησης και να παραµείνουν τα πράγµατα όπως έχουν και εκεί να
έχουµε όργιο ανεπίτρεπτων καταστάσεων.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι
γιατί περιµένετε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο; Και πάλι η Ευρώπη
θα καθορίσει πολιτική εδώ; Εµείς δεν έχουµε δυνατότητα να κάνουµε ένα προωθηµένο ορισµό του δάσους, σύγχρονο, επικαιροποιηµένο, µε βάση και τις ιδιαιτερότητες της χώρας και να
προχωρήσουµε στα περαιτέρω; Και δεν µπορώ να καταλάβω,
αυτή τη λατρεία σας µε το «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», εδώ στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο σαφώς υποκαθιστά τη ∆ασική
Υπηρεσία. Θα µπορούσα να πω βεβαίως και άλλα πολλά.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την υποµονή
σας, µερικά δευτερόλεπτα θέλω ακόµη- λέγοντας ότι φέρατε ένα
νοµοσχέδιο για µια περιοχή την οποία µας βάζετε εδώ στο
χάρτη. ∆εν κατάλαβα, η Αττική µόνο εδώ έχει το πρόβληµα; Θα
µας φέρετε αντίστοιχα νοµοσχέδια και για την Πάρνηθα και για
τον Υµηττό και για το όρος Αιγάλεω, για όπου, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν καταστροφές, καταπατήσεις και υποβαθµίσεις; Έτσι θα αντιµετωπίσετε το νοµοθετικό σας έργο; Και τι θα
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γίνει µε την υπόλοιπη Ελλάδα; Και γιατί εδώ υπάρχει πιλοτική, ας
πούµε, δυνατότητα; Ειδικά σε αυτό το µέρος, πιλοτική; ∆ηλαδή,
ψάχνοντας πηγαίνετε; Αν πιάσει εδώ, το µεταφέρουµε και αν δεν
πιάσει ξανασκεφτόµαστε και ξαναπειραµατιζόµαστε; Μα, είναι
γνωστές οι συνταγές που πρέπει να εφαρµοστούν και συνταγµατικά και νοµοθετικά. ∆εν έχουµε πολλά περιθώρια.
Βεβαίως, για να είµαι ειλικρινής- θα το καταθέσω και αυτόθέλω να πω ότι το κεντρικό πρόβληµα για τα δάση, το δασικό
µας πλούτο, το πράσινο δεν είναι το Σύνταγµα ούτε θα έλεγα και
οι νόµοι, παρ’ όλο που χρειάζονται εδώ µεγάλες αλλαγές και συνταγµατικές και νοµικές. Το κεντρικότερο ίσως πρόβληµα είναι η
πράξη και η εφαρµογή στην πράξη αυτών των νόµων. Εδώ είναι
ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο δεν ξέρω πώς µπορείτε να το θίξετε
διότι θέλει µια γιγάντια ανασυγκρότηση του κρατικού µηχανισµού, αναδιάταξή του, αναπροσανατολισµό του, για να µπορεί
να παίξει στοιχειωδώς το ρόλο του στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία του δασικού πλούτου.
Μιλάτε για «πράσινη» ανάπτυξη. Προσέξτε, γιατί µε την τακτική που ακολουθείτε, είτε µ’ αυτήν που εφαρµόσατε στα τέλη
κυκλοφορίας είτε µε αυτή του νοµοσχεδίου, η «πράσινη» ανάπτυξη κινδυνεύει να µείνει κενό γράµµα και σε λίγο, αν δεν προσέξετε, µπορεί να δυσφηµισθεί τόσο πολύ, που να προκαλεί
ειρωνικά σχόλια και σάτιρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εισερχόµεθα στις δευτερολογίες των εισηγητών.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Παπαδόπουλος
Αθανάσιος, για τέσσερα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα αναφερθεί και στην εισήγησή µου για τη µεγάλη σηµασία που έχουν οι δασικοί χάρτες στην προστασία της δασικής
γης.
Μετά την ολοκλήρωση της ψήφισης του νοµοσχεδίου επί της
αρχής, πρέπει να πούµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση, ότι µε αυτό
το νοµοσχέδιό µας µπορούµε να δώσουµε πλέον τη δυνατότητα
να ξεµπλοκάρουµε τη διαδικασία για την κύρωση των δασικών
χαρτών, να θωρακίσουµε έτσι το φυσικό µας πλούτο και να αλλάξουµε τον τρόπο µε τον οποίον η πολιτεία αντιµετωπίζει τη δασική καταστροφή. Και αυτό γίνεται, όχι µόνο για τη Βορειοανατολική Αττική, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Ο ορισµός του
δάσους είναι συνταγµατικός ορισµός και η προστασία του είναι
συνταγµατική υποχρέωση.
Με τις διατάξεις, λοιπόν, του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου επιταχύνουµε τις διαδικασίες της κύρωσης των δασικών χαρτών
στην Αττική οι οποίες θα αποτελέσουν ταυτόχρονα και πιλότο για
την υπόλοιπη χώρα.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9, καταργείται η διάταξη
που αφορά τα κριτήρια χαρακτηρισµού µιας έκτασης ως δάσους
ή ως δασικής, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 1 του ν.3208/2003 και επανερχόµαστε στο προηγούµενο
καθεστώς του ν.998/79, διότι εφ’ όσον παραµένουν τα συγκεκριµένα κριτήρια για τον ορισµό του δάσους, δεν µπορούν να κυρωθούν, οι µέχρι σήµερα, καταρτισθέντες δασικοί χάρτες,
επειδή ο δασικός χαρακτήρας των εκτάσεων έχει κριθεί µε βάση
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.998/79, πριν δηλαδή την ισχύ
του ν.3208/2003.
Αυτή η διάταξη θεσµοθετήθηκε κυρίως για να εντάξει περιοχές
µε δασική βλάστηση στα σχέδια πόλεως. Η πράξη, όµως, έδειξε
ότι η εφαρµογή αυτής της διάταξης δεν βοήθησε προς αυτήν
την κατεύθυνση και ορθώς καταργείται.
Επίσης, ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο 2 του άρθρου
9, όπου ορίζεται η µη εφαρµογή της παραγράφου 15 του άρθρου
21 του ν.3208/2003, για τα πρωτόκολλα της παραγράφου 5 του
άρθρου 134 του ν.1892/90, τα οποία εκδίδονταν το πρώτον µετά
την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νοµοσχεδίου και ο
ν.3208/2003 ουσιαστικά ανέστειλε το πρόστιµο που είχε επιβληθεί σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών µέχρι την κύρωση των δασικών
χαρτών. Εκδίδονταν, δηλαδή, πρωτόκολλα αυθαιρεσίας, εκδικάζονταν υποθέσεις, τελεσιδικούσαν, αλλά δεν στέλνονταν στην
εφορία τα εντελλόµενα, οπότε δεν πληρώνονταν το πρόστιµο.
Με το παρόν σχέδιο νόµου προσδιορίζεται ότι για τις από δω
και στο εξής αυθαιρεσίες, το πρόστιµο θα πληρώνεται κανονικά,
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όπως προβλέπεται. Για όσους είχαν παρανοµήσει, δε, στο παρελθόν και τα πρόστιµά τους είχαν παγώσει λόγω του
ν.3208/2003, θα πληρώσουν όταν κυρωθούν οι χάρτες, όπως δηλαδή προβλέπει ο ν.1892/90, άρθρο 114 παράγραφος 5.
Θέλω, λοιπόν, τελειώνοντας να πω ότι µε αυτήν την προσπάθειά της η Κυβέρνηση και το νεοσύστατο Υπουργείο, κάνει
σαφές πλέον ότι εµείς θέλουµε στη Βορειοανατολική Αττική να
µην έχουµε άλλες αυθαιρεσίες. Να υπάρξουν οι δυνατότητες των
ποινών ώστε κανείς να µην αυθαιρετεί, όπως κάνει σήµερα,
χωρίς να πληρώνει τίποτα.
Υπό αυτή την έννοια νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο, στοχευµένο όπως είναι και όπως προσδιορίζεται, πρέπει να ψηφιστεί και
κατ’ άρθρο από τη Βουλή µας γιατί θα δώσει τη δυνατότητα
πλέον να προστατεύσουµε τα δάση µας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αθανάσιο Παπαδόπουλο εισηγητή της πλειοψηφίας.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προσπαθήσαµε στη διάρκεια της συζήτησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις να διευκολύνουµε το νεοσύστατο Υπουργείο να νοµοθετήσει προς τη σωστή
κατεύθυνση. Μόνο µηδενιστική δεν ήταν η κριτική µας. Και εγώ
εκπροσωπώντας τη Νέα ∆ηµοκρατία αλλά και όλοι οι συνάδελφοι
της Νέας ∆ηµοκρατίας που πήραν το λόγο κατέθεσαν συγκεκριµένες παρατηρήσεις και απόψεις και επ’ αυτών περιµέναµε και
συγκεκριµένες απαντήσεις. Η επιµονή µας σε κάποιες ρυθµίσεις
είναι, γιατί από την πλευρά του Υπουργείου, µέχρι αυτή τη στιγµή
που τελειώνει η συζήτηση, δεν πήραµε αυτές τις απαντήσεις. Και
εκείνο που µας ανησυχεί είναι ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό που σε
λίγες µέρες θα είναι νόµος του κράτους –η πλειοψηφία είναι δεδοµένη- κάποιοι συµπολίτες µας θα µπουν σε περιπέτεια.
Γιατί, κυρία Υπουργέ, δεν µπορώ να δεχθώ αυτό που είπατε,
ότι καταργούµε τα κριτήρια ή το 25% ή τα 3 στρέµµατα ή, εν
πάση περιπτώσει, κάποια άρθρα ενός νόµου, και µας είπατε ότι
για το µεταβατικό στάδιο θα δούµε πώς θα το αντιµετωπίσουµε.
Αυτό που εσείς θα δείτε, οι πολίτες θα το πληρώσουν πανάκριβα
µε ταλαιπωρία τουλάχιστον, πέραν του ότι δίνετε τη δυνατότητα
σε κάποιους υπαλλήλους υπηρεσιών όχι µόνο να ταλαιπωρήσουν
πολίτες, αλλά και οτιδήποτε άλλο. Και γι’ αυτό θα έχετε την ευθύνη εξ ολοκλήρου. ∆εν υπάρχει «θα δείτε». Σήµερα καταργείτε
ένα νόµο και αφήνετε ένα κενό, το οποίο παραδέχεστε και δεν
µας λέτε τι θα κάνετε.
Εµείς δεν είπαµε να µην αλλάξει ο ν.3208. Φέρτε µας κριτήρια
και µέχρι τότε πείτε µας τι θα γίνει. ∆εν µπορείτε να λέτε ότι θα
στείλουµε µια εγκύκλιο. ∆ηλαδή, καταργούµε το νόµο για να
στείλετε µια εγκύκλιο. Και αν ο νόµος που θα φέρετε µετά από
έξι µήνες δεν είναι σύµφωνος µε την εγκύκλιο που θα έχετε στείλει στο µεταξύ, τι θα γίνει; Κάποιοι άνθρωποι το λιγότερο θα
έχουν ταλαιπωρηθεί.
Μου είπατε, επίσης, για την προσθήκη που έφερα. ∆εν ήταν
δική µου όπως είδατε. Απλώς την υιοθέτησα και πολιτικά και ουσιαστικά. Ήταν δηµάρχων της περιοχής Αγίου Στεφάνου και
Άνοιξης. Κλείνει ένα µέτωπο, ένα πρόβληµα. Ξεκαθαρίζουµε τους
κανόνες και οι καθαροί κανόνες είναι η καλύτερη προστασία για
το περιβάλλον και για το δάσος. Όπου αφήνουµε συγκεχυµένα
πράγµατα, αφήνουµε τους, παντός είδους, κακοπροαίρετους να
παίρνουν πρωτοβουλίες σύµφωνα µε τα δικά τους συµφέροντα.
Και εµείς θέλουµε να κλείσει αυτή η πληγή.
Μιλήσατε και εσείς για κοινωνικό πρόβληµα. Τι να το κάνω που
το παραδέχεστε; Αφού είναι κοινωνικό πρόβληµα, γιατί απόψε
µε τρεις σειρές δεν το κλείνουµε; Η περιφέρεια δεν το κλείνει.
Και η προηγούµενη διοίκηση της περιφέρειας, για να είµαστε ειλικρινείς. Εσείς δεν το κλείνετε. Πώς θα κλείσει αυτό; Κάποιοι
συµπολίτες µας πρέπει να ζουν µε την αµφισβήτηση; Και αν
αύριο το πρωί κάποιος δασάρχης ερµηνεύσει αυτό το νόµο που
απόψε θα ψηφίσετε και αρχίσει και στέλνει σε αυτούς τους ανθρώπους, που έχουν χτίσει νοµίµως µε άδειες εντός σχεδίου,
εντός οικισµού, πρόστιµα τα οποία βεβαιώνετε στις εφορίες, τι
θα γίνει; ∆εν σας ενδιαφέρει αυτό;
Εγώ σας µιλώ για πραγµατικό πρόβληµα και αυτό είναι που
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πρέπει να λύσουµε. ∆ιότι την καλή διάθεση ή την αγάπη για το
περιβάλλον γενικά, όπως την θέσατε, ή τις πρωτοβουλίες του
Υπουργείου, τις εκφράσαµε µε τη θετική µας ψήφο επί της
αρχής, παρά τις επιµέρους επιφυλάξεις σε βασικά άρθρα όπως
είδατε. Αυτό το νέο Υπουργείο, το είχαµε και εµείς ως κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας στους στόχους µας να ξεκινήσει
από το 2010. Πιστεύουµε στην αποστολή του. Πρέπει να στηριχθεί. Κατανοούµε και κάποιες αδυναµίες, αλλά µέχρι ενός σηµείου.
∆εν µπορεί αυτές οι αδυναµίες του νέου ξεκινήµατος να γίνονται σε βάρος των πολιτών.
Επίσης, είπατε για τους δασικούς χάρτες. Ασφαλώς θα γίνει
προκήρυξη. Ασφαλώς µπορεί κάποιοι ιδιώτες να βοηθήσουν.
Αλλά άλλο αυτό και άλλο οι δασικοί να έρχονται στο τέλος για
την κύρωση.
Εµείς πιστεύαµε και πιστεύουµε ότι µετά την τριµελή επιτροπή, θα πρέπει να λαµβάνουν γνώση οι δασικοί. Τους κανόνες
που θα δουλέψει ο όποιος ιδιώτης, πρέπει να τους θέτουν οι δασικοί. Εσείς από την άλλη πλευρά, µας είπατε ότι δεν έχετε δασικούς υπαλλήλους. Μα, πώς θα γίνει; Κάτι πρέπει να γίνει. Ή θα
πρέπει να βρεθούν δασικοί υπάλληλοι ή αυτά που λέτε δεν θα
γίνουν.
∆εν µπορούµε να συµµεριστούµε την αισιοδοξία σας ότι στα
χρονικά όρια, τα οποία θέτετε, θα γίνουν δασικοί χάρτες την ώρα
που δεν υπάρχουν κριτήρια, την ώρα που λέτε ότι µε µία εγκύκλιο θα βάλετε κανόνες, την ώρα που µας λέτε ότι δεν έχετε δασικούς υπαλλήλους. Σε τι θέλετε να αισιοδοξούµε; Όλα αυτά
εσείς τα είπατε –δεν τα είπαµε εµείς- και δηµιουργούν ένα θολό
σκηνικό, ένα θολό τοπίο. Πιστεύω και εύχοµαι αυτό το θολό
τοπίο να µην το εκµεταλλευτούν κάποιοι που κάθε τόσο παρεµβαίνουν σε βάρος του περιβάλλοντος της Ανατολικής Αττικής και
της πατρίδας µας.
Απ’ όσα είπαµε, ουσιαστικά, τίποτα δεν κάνατε δεκτό. Για τη δικαιολογία που είπατε για το άρθρο 1, ότι δεν µπορείτε γιατί θα
ήταν σε αντίφαση µε το γεωγραφικό στίγµα, πρέπει να σας πω
ότι το ένα δεν αντικρούει το άλλο. Θα µπορούσε να υπάρχει. Με
τις γεωγραφικές συντεταγµένες εµείς συµφωνήσαµε. Άλλο το
ένα, άλλο το άλλο. Επίσης, δεν µου είπατε τίποτα γιατί δεν επικαιροποιείτε τη µελέτη, ακόµη και για δηµόσια έργα σε αυτή την
περιοχή. ∆εν θα γίνει ΧΥΤΑ έτσι. Θα γίνει κάτι στο οποίο θα συµφωνήσουµε όλοι.
Ακόµα όταν λέτε διαβούλευση µε την κοινωνία, πρέπει να πω
ότι διαβούλευση µε την κοινωνία δεν έγινε. Ακούσαµε κάποιες
παρατηρήσεις. Είναι ένα θετικό βήµα. Αλίµονο, εάν φύγουµε από
εδώ και πουν ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι προϊόν διαβούλευσης
µε την κοινωνία. Θα έχουµε κάνει λάθος. Μπορεί να σας εξυπηρετεί αυτή την ώρα, αλλά διαβούλευση µε την κοινωνία σηµαίνει, να ακούσουµε φορείς. Και οι φορείς που ήρθαν –της
περιοχής εννοώ- δηλαδή η νοµαρχία, οι δήµοι κατέθεσαν πολύ
συγκεκριµένες παρατηρήσεις, τις οποίες δεν δεχθήκατε. Στην
καλύτερη περίπτωση, µας λέτε ότι θα τις δείτε στο µέλλον.
Γι’ αυτό εµείς επιµένουµε στην καταψήφιση των συγκεκριµένων άρθρων µε τις θέσεις που ανέφερα στη δευτερολογία µου
και στην επιτροπή, γιατί βλέπουµε ότι µέχρι αυτήν την ώρα δεν
αλλάζει κάτι ουσιαστικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο ειδικός αγορητής
του ΛΑΟΣ κ. Βορίδης έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Νοµίζω ότι αξίζουν µία-δύο παρατηρήσεις ως προς τις απαντήσεις που προσεκόµισε στο Σώµα η
κυρία Υπουργός. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί επιµένετε ακόµα
στην αναστολή των οικοδοµικών αδειών εντός σχεδίου. Μου λέτε
ότι το εξήγησε η κυρία Υπουργός, αλλά πρέπει να εξηγήσω γιατί
αυτό που εξήγησε δεν είναι σωστό. Εγώ κοίταξα όλα τα άρθρα.
Το επιχείρηµα της κυρίας Υπουργού ήταν ότι δεν µπορεί να το
κάνει για λόγους νοµοτεχνικούς, γιατί κυρίως θα υπάρχει πρόβληµα µε το άρθρο 3. Όµως, όλες οι αναφορές και παραποµπές
γίνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1. Η εξαίρεση η οποία ζητείται να γίνει, αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο β’. Εποµένως, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η παράγραφος 2 εδάφιο β’
στο άρθρο 1 καταργείται. Κοιτάξτε το νοµοτεχνικά. ∆εν θα επηρεαστεί απολύτως τίποτα. Εποµένως, στο βαθµό που επιµένετε,

2871

εφόσον νοµοτεχνικά δεν υπάρχει πρόβληµα, προφανώς αυτό
είναι κάποιο είδος εµµονής.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα, µην διανοηθείτε να βγάλετε εγκύκλιο για να ορίσετε κάτι σχετικό. Όλες οι προηγούµενες εγκύκλιοι έχουν κριθεί αντισυνταγµατικές. Γι’ αυτό µην διανοηθείτε
να πάτε προς αυτήν την κατεύθυνση ακριβώς γιατί θα έχουν το
γνωστό πρόβληµα, το οποίο εκκρεµεί µε το νόµο. Όταν κρίθηκε
ανίσχυρη η διάταξη νόµου, ως συγκρουόµενη µε τον κανονισµό,
είναι προφανές ότι όποια απόπειρα ερµηνείας γίνει µέσω εγκυκλίου ή Προεδρικού ∆ιατάγµατος, θα έχει την ίδια τύχη.
Εδώ, λοιπόν, η λύση βρίσκεται σ’ ένα απλό πράγµα, βρίσκεται
στη νοµοθετική ρύθµιση και αυτό είναι που έπρεπε να γίνει κανονικά. Αυτά ως προς τις δύο απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει
µία εξαιρετική τύχη. Ποια είναι η εξαιρετική της τύχη; Ότι απέναντί της έχει αυτήν τη στιγµή ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση τη
Νέα ∆ηµοκρατία, η οποία συστηµατικά υπερψηφίζει τα νοµοσχέδια. Έχουν ψηφίσει τα τρία από τα τέσσερα νοµοσχέδια που
έχει φέρει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και µιλώ για τα σηµαντικότερα νοµοθετικά έργα.
Βεβαίως, όταν δεν υπάρχει ουσιαστική αντίσταση, παρά αυτή
η αντίσταση συνοψίζεται στην κριτική -και αν θέλετε αναφέροµαι σε µία συγκεκριµένη ιδεολογική και πολιτική αντίσταση, την
οποία προβάλλει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός- από εκεί και
πέρα είναι σαφές ότι ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας –και αναφέροµαι εδώ σε ένα κοµµάτι της κοινωνίας της περιφέρειας της
Αττικής- έχει εγκαταλειφθεί. ∆ιότι τι νόηµα έχει να ακούµε εδώ
όλα τα ωραία που εκθέτουν οι οµιλητές της Νέας ∆ηµοκρατίας
ως προς την κριτική τους επί των βασικών άρθρων του νοµοσχεδίου και εν συνεχεία να βλέπουµε το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας;
Ξέρετε τι συγκρατεί σήµερα ο κόσµος της Αττικής; Συγκράτησε τον αριθµό διακόσια σαράντα µε το υπόλοιπο σαράντα ή
τριάντα απέναντι. Σ’ αυτό συµβάλλει η Νέα ∆ηµοκρατία και η πολιτική της, η πολιτική της συναίνεσης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα
αν έτσι έχει εκλάβει η Νέα ∆ηµοκρατία την εντολή που πήρε από
τον ελληνικό λαό, τότε µε γεια της, µε χαρά της. Είναι σαφές
όµως ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν έχει αυτόν το ρόλο.
Επίσης, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι σηµαντικό να αρχίσει να ξεκαθαρίζει ποια είναι η θέση της. Άκουσα εδώ τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι δεν είναι επιστηµονικός ο ορισµός του
δάσους, είναι πολιτικό το ζήτηµα. Τι σηµαίνει είναι πολιτικό το
ζήτηµα; Θα πάµε, λέει, στο Ποικίλο, δεν πάει να µην έχει δάση,
δεν πάει να µην έχει δένδρα, δεν πάει να µην έχει τίποτα, εµείς
θα πούµε ότι είναι δάσος.
Τι θα κάνουµε δηλαδή; Θα µπούµε σε µία λογική που είναι τελείως φαντασιακή, δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα, έτσι
το νιώθουµε. Θα αρχίσουµε να βαφτίζουµε δάση δεξιά και αριστερά από κάποιο είδος µανίας αποκαταστάσεως της φύσεως.
Άλλο το να προστατεύσουµε το φυσικό περιβάλλον, άλλο το
να θέσουµε όρους αειοφορίας, άλλο το να θέσουµε όρους αρµονικής συνύπαρξης και άλλο το να περάσουµε τώρα σε ένα επίπεδο φαντασιακό, στο οποίο θα λέµε ότι θα αρχίσουµε να
βαφτίζουµε δάσος άσχετα από το τι είναι επιστηµονικός ορισµός
του δάσους, άσχετα από το ποια είναι σε τελευταία ανάλυση η
πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου ένα τελευταίο ζήτηµα για τριάντα δευτερόλεπτα και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά τα ζητήµατα δεν µπορούν να λύνονται κανονιστικά. Εγώ θα κάνω µία γενικότερη
τοποθέτηση και για τη δόµηση, γιατί τα ακούω αυτά και θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι, εν πολλοίς, τα ακούω βερεσέ. Υπό
ποία έννοια;
Εγώ σας λέω ότι αύριο πάτε στον Πράσινο Λόφο στην Αρτέµιδα, που είναι δοµηµένος και λέτε ότι εκεί είναι δάσος. Αυτήν
τη στιγµή το τοπίο είναι δοµηµένο. Τελείωσε, έληξε αυτό. Καλά
ή κακά, να το καταδικάσουµε, να πούµε όχι, να πούµε ό,τι θέλετε, ότι κακώς συνέβη, ότι ήταν ολιγωρία της διοικήσεως, ότι
κακοί άνθρωποι τα έκαναν αυτά κ.λπ.. Πείτε ό,τι θέλετε, δοµήθηκε.
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Υπάρχει κάποια πολιτική δύναµη, η οποία θα πει ότι πρέπει να
πάµε εκεί και να γκρεµίσουµε τρεις χιλιάδες σπίτια; Ποιος θα το
πει αυτό; Ας το πει κάποιος από την Αίθουσα. Ας το πει! Βλέπω
και τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες
θεωρώ κωµικές και ανόητες από ένα σηµείο και µετά. Υπάρχει
κάποια πολιτική δύναµη που να λέει ότι σε ανθρώπους που έχουν
σπίτια µε νόµιµες άδειες στην Άνοιξη και στον Άγιο Στέφανο,
επειδή δήθεν είναι πάνω σε αναδασωτέα περιοχή, θα πάµε να
τους γκρεµίσουµε τα σπίτια, αυτά που έχουν χτιστεί πάνω σε νόµιµες άδειες;
Η πολιτική είναι ρεαλισµός. Η πολιτική δεν είναι φαντασίωση.
Όταν η πολιτική γίνεται φαντασίωση, οδηγεί στον απόλυτο
εφιάλτη. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται ρεαλισµός και βελτίωση της διοικήσεως. Βεβαίως όλα όσα λέµε έχουν σηµαντική συνέπεια για
το τι θα γίνει στο περιβάλλον και το πώς θα προσπαθήσουµε να
σταµατήσουµε πρακτικές που υπήρξαν απαράδεκτες στο παρελθόν. Εκεί επιτρέψτε µου να πω ότι δεν µας έφταιξε η νοµοθεσία, δεν µας έφταιξε το Σύνταγµα. Μας έφταιξε η απαράδεκτη
διοίκηση που φέρει τις ευθύνες και η οποία δεν τιµώρησε αυτούς
που έπρεπε να τιµωρήσει, την ώρα που έπρεπε να τους τιµωρήσει και την ώρα που έπρεπε να τους σταµατήσει.
Βεβαίως, σ’ αυτή την προσπάθεια, του να λειτουργήσει η διοίκηση και να εφαρµόσει επιτέλους το νόµο, θα είµαστε κοντά. Σ’
όλα τα υπόλοιπα φαντασιακά όµως, είτε προέρχονται από την
Κυβέρνηση είτε προέρχονται από άλλες πτέρυγες της Βουλής,
είναι σαφές ότι εµείς θα είµαστε απέναντι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Λαφαζάνη, θέλετε να µιλήσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχει ζητήσει το λόγο
ο κ. Ροντούλης για να δευτερολογήσει και θα κλείσει η Υπουργός.
Κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, στο λίγο χρόνο που έχω, να αναφερθώ στο άρθρο
7, στη συγκρότηση της ειδικής υπηρεσίας κατεδάφισης.
Κυρία Υπουργέ, µπορούµε να συµφωνήσουµε σε κάτι; Όλη
αυτή η διαδικασία κατεδάφισης είναι µία χρονοβόρος διαδικασία, ακόµη κι αν θέλουµε να προχωρήσουµε; Είναι. Είναι µια κοστοβόρος διαδικασία; Είναι. Είναι µία διαδικασία που προκαλεί
τοπικές αντιδράσεις; Είναι. Είναι µία διαδικασία που το τελικό
αποτέλεσµά της µπορεί να επιβαρύνει µε τα µπάζα το περιβάλλον; Είναι. Άρα, λοιπόν, εγώ έχω να σας υποβάλω το εξής ερώτηµα: Γιατί κινείστε µε µία τέτοια κατασταλτική λογική και να µην
κινηθούµε, αλλάζοντας όλο το άρθρο 7, σε µία προληπτική λογική, σε µία λογική πρόληψης;
Να σας πω ένα παράδειγµα νοµοθετικού πλαισίου, που θα
µπορούσαµε κι εµείς να εφαρµόσουµε και που ήδη εφαρµόζεται
στη Γαλλία, αγαπητοί συνάδελφοι.
Τι κάνουν οι Γάλλοι; Οι Γάλλοι εφαρµόζουν το εξής σύστηµα:
Εάν µία ιδιοκτησία θεωρείται αυθαίρετη τότε της απαγορεύουν
τη µεταβίβαση -δεν µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να µεταβιβαστεί- και αν ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης αυτής οικοδοµής εκµετρήσει το ζην, τότε περνάει στην κυριότητα του Γαλλικού
∆ηµοσίου.
Έστω, λοιπόν, ότι εµείς στο άρθρο 7 νοµοθετούσαµε κατ’
αυτόν τον τρόπο που σας είπα, κατά το γαλλικό υπόδειγµα, κατά
το γαλλικό παράδειγµα. Τι θα χρειαζόταν αυτή η υπηρεσία κατεδάφισης; ∆εν θα χρειαζόταν, διότι θα λειτουργούσε προληπτικά το µέτρο και το αποτέλεσµα θα ήταν να µην πηγαίνει
κάποιος να κάνει κάποιο αυθαίρετο. Νοµίζω ότι θα πρέπει να το
λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας. Εννοώ να λάβετε πάρα
πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την ευρωπαϊκή εµπειρία.
Όµως θέλω να σας θέσω κι έναν ευρύτερο προβληµατισµό.
Είστε το µοναδικό Υπουργείο που δεν συνεισφέρει τίποτα σ’
αυτό που λέµε «περιστολή δαπανών» για να καταπολεµήσουµε
την οικονοµική κρίση. Μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης
κάνει περικοπές. Θα µπορούσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να
συνεισφέρει στην καταπολέµηση της δηµοσιονοµικής κρίσης
που αντιµετωπίζουµε; Βεβαίως. Έχει έναν πλούτο στα χέρια του.
Είναι ο πλούτος των αυθαιρέτων.
Έχω µπροστά µου µία Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή ∆η-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µοσίας ∆ιοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή για τη διαφθορά. Είναι
αµερόληπτος ο άνθρωπος. Ξέρετε τι λέει; «Μόνο στο Νοµό Αττικής υπάρχουν διακόσιες πενήντα µε τριακόσιες χιλιάδες αυθαίρετα». Τι θα τα κάνετε όλα αυτά; Θα τους βάλετε καµµία
βόµβα; Θα τα ανατινάξετε; Θα τα γκρεµίσετε; Πώς θα το κάνετε
αυτό το πράγµα; Με χιλιάδες µηχανήµατα; Εσείς είστε και ευαίσθητοι για το περιβάλλον. Εκατοµµύρια τόνοι µπάζων θα γεµίσουν το περιβάλλον! Τι θα τα κάνουµε;
Υπάρχει, λοιπόν, τρόπος να διαχειριστούµε αυτό τον πλούτο:
να νοµιµοποιήσουµε τα αυθαίρετα. Και προσέξτε: Θα συµβάλετε
κατ’ αυτόν τον τρόπο και στη ρευστότητα της οικονοµίας, διότι
όταν ο πολίτης θα νοµιµοποιήσει -ως τελευταία γενιά πάντα- το
αυθαίρετό του, τότε µπορεί να το βάλει ενέχυρο στην τράπεζα,
να πάρει δάνειο. Και αν πάρει δάνειο, θα πέσει χρήµα στην
αγορά, άρα θα κινηθεί και ο οικονοµικός κύκλος, θα ενισχυθεί
και η ρευστότητα, για την οποία µοχθούµε.
Άρα, λοιπόν, υπάρχει τρόπος κι εσείς να συνεισφέρετε σ’ αυτό
που λέµε «αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού», για
να χρησιµοποιήσω µια αγαπητή, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έκφραση.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, εµείς θεωρούσαµε ότι αυτό το
πρώτο νοµοσχέδιο, πρώτον, θα κάλυπτε όλη την ελληνική επικράτεια, πράγµα που δεν το κάνατε -ώδινεν όρος και έτεκεν µυν,
κατά κάποιο τρόπο- και δεύτερον, θα έπρεπε να έχει φαντασία
και τολµηρές πολιτικές προτάσεις, τις οποίες και θα υπερψηφίζαµε και δεν θα αντιµετωπίζαµε µε µεµψιµοιρία. Όµως τι είδαµε;
Είδαµε ένα τελικό νοµοθετικό κείµενο το οποίο υπολείπεται των
αρχικών προσδοκιών και το οποίο περιορίζεται στην Αττική -και
ετέθησαν από τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου αιτιάσεις περί
αυτού- και είδαµε και ένα κείµενο που, σε τελική ανάλυση, δηµιουργεί ένα ασαφές νοµοθετικό περιβάλλον από το οποίο θα προκύψουν πλείστα όσα ζητήµατα στο µέλλον.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κλείνουµε τη συζήτηση µε τον Υφυπουργό κ. Αθανάσιο Μωραίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πέντε λεπτά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): ∆ύο-τρία λεπτά, δεν θέλω
πολλά, κύριε Πρόεδρε.
Μετά την τοποθέτηση του συναδέλφου, του κ. Βορίδη, περί
φαντασίας και ρεαλισµού, ολοκληρώθηκε πιστεύω η πρόταση
από πλευράς σας µε την πρόταση του κ. Ροντούλη, που µας λέει
βεβαίως, να εισπράξουµε τα πρόστιµα και µάλλον να ενεργοποιήσουµε τα πρόστιµα. Πιστεύω ότι όσοι είµαστε στην Αίθουσα
αυτό έχουµε καταλάβει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να νοµιµοποιήσετε τα αυθαίρετα
είπα! Τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μιλήσατε για πρόστιµα,
αγαπητέ συνάδελφε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ δεν είπα πρόστιµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που θέλω να πω στην τελευταία µου παρέµβαση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στο πρώτο νοµοσχέδιο είναι ότι και στις συνεδριάσεις της
επιτροπής, αλλά και στην Ολοµέλεια ανοίξαµε ένα πάρα πολύ
σηµαντικό θέµα. Έγιναν σοβαρές και υπεύθυνες τοποθετήσεις
βεβαίως από πολλούς συναδέλφους.
Ψηφίζεται σήµερα ένα νοµοσχέδιο που σε αυτή τη δύσκολη
περιοχή της Αττικής έρχεται να λύσει µία σειρά από ζητήµατα.
Σας θυµίζω ότι ήταν µία προεκλογική δέσµευση του Πρωθυπουργού, αλλά βεβαίως επιτρέψτε µου να πω ότι αυτή η κουβέντα που έγινε και στην επιτροπή, αλλά και στην Ολοµέλεια µας
βάζει όλους µας µπροστά στις µεγάλες ευθύνες που έχουµε από
εδώ και πέρα.
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Και θέλω να επαναλάβω δύο πράγµατα, τα οποία τα είπα και
στην τοποθέτησή µου επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Είπαµε,
αγαπητοί συνάδελφοι, ότι µετά το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται η
κωδικοποίηση της δασικής νοµοθεσίας. Θέλω να προσθέσω σήµερα ότι παράλληλα µε την κωδικοποίηση της δασικής νοµοθεσίας ανοίγουµε τον εθνικό διάλογο για τα δάση. Ανοίγουµε ένα
διάλογο, στον οποίον θα πρέπει να κοιταχτούµε στα µάτια και πιστεύω ότι έρχεται η ώρα που οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου θα
πρέπει να πάρουν τις µεγάλες αποφάσεις, γιατί αυτό το θέατρο,
το οποίο παίζεται εδώ µέσα, είναι πολύ εύκολο. Ο καθένας λαµβάνοντας υπ’ όψιν του όποιο νόµο θέλει και όποτε θέλει, µπορεί
να λέει ό,τι θέλει σε αυτή την Αίθουσα.
Πιστεύω, όµως, ότι εν όψει ενός εθνικού διαλόγου, όπου θα
βάλουµε τα µεγάλα ζητήµατα επί τάπητος, εκεί λοιπόν, οι πολιτικές δυνάµεις θα πρέπει να τοποθετηθούν υπεύθυνα και βεβαίως να πάρουµε τις µεγάλες αποφάσεις.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να λέτε εσείς ό,τι θέλετε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι, κύριε Ροντούλη. Θα
είναι ένας εθνικός διάλογος, θα κληθούν όλες οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου και όλοι αυτοί που πρέπει να ακουστούν σε
αυτά τα µεγάλα ζητήµατα.
Και πάω σε κάτι άλλο, το οποίο το επαναλαµβάνετε µέχρι την
τελευταία στιγµή και δεν µπορώ να καταλάβω το γιατί. Σας ενοχλεί ο όρος διαβούλευση; Άκουσα και τον κ. Βλάχο στη δευτερολογία του. Σας είπα από την αρχή ότι: καλέσαµε όλους τους
φορείς, την αυτοδιοίκηση. Εµείς δεν κλειστήκαµε σε τέσσερις
τοίχους να πάρουµε την απόφαση. Είπε ο κ. Κιλτίδης ότι δεν λάβαµε υπ’ όψιν µας τις γνώµες και τις απόψεις των δασικών υπαλλήλων και των υπηρεσιών. Μα, και αυτούς τους καλέσαµε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: ∆εν την ακούσατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Η πρώτη συνάντηση έγινε
ακριβώς µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών και στη συνέχεια η αυτοδιοίκηση, οι φορείς, οι
οργανώσεις, οι πάντες συµµετείχαν σε ένα πλατύ διάλογο.
Βεβαίως, δεν θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε µε όλους αυτούς. Είχαµε µία συγκεκριµένη κατεύθυνση σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και η κατεύθυνσή µας, η πολιτική µας ήταν µία και ξεκάθαρη,
να στείλουµε το σήµα στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν µπορούµε
να παίζουµε άλλο µε την αξιοπρέπεια της ελληνικής πολιτείας,
ότι πρέπει να βάλουµε ένα τέλος σε µία ασυδοσία, ότι πρέπει το
κράτος επιτέλους να πάρει µεγάλες αποφάσεις και πιλοτικά,
όπως ακριβώς επανέλαβε σήµερα η Υπουργός στη δευτερολογία
της, να αρχίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο από την Αττική.
Και βεβαίως το ερώτηµα το δικό σας και πολλών συναδέλφων
είναι το εξής: «Μα, γιατί µόνο στην Αττική;». Μην κρυβόµαστε
πίσω από το δάχτυλό µας. Πολλές φορές όλοι µας, αλλά και
εµείς οι ίδιοι, µιλήσαµε για την αδυναµία των υπηρεσιών. Φέραµε
στη συνεδρίαση της επιτροπής αλλά και της Ολοµέλειας µία
σειρά από παραδείγµατα.
Πιστεύω ότι στόχος κοινός και στόχος όλων µας είναι αυτές
τις υπηρεσίες να µπορέσουµε και να τις αναβαθµίσουµε και να
τις κάνουµε πιο παραγωγικές, αλλά κυρίως να τις έχουµε συµµάχους στον εθνικό διάλογο που θα ξεκινήσουµε και στην κωδικοποίηση της δασικής νοµοθεσίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ο στόχος αυτού του νοµοσχεδίου να κυρωθεί εντός του 2010. Ο πρώτος δασικός χάρτης της
χώρας θα επιτευχθεί και θα επιτευχθεί, αν όλοι µας δουλέψουµε
συλλογικά προς αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί ακριβώς χρειαζόµαστε και τις υπηρεσίες και το επιστηµονικό προσωπικό της
χώρας, αλλά και τις πολιτικές δυνάµεις.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο δεύτερο πράγµα, το
οποίο ανακοινώσαµε και στη συζήτηση επί της αρχής. ∆εχθήκαµε µια πολύ µεγάλη κριτική ότι ερχόµαστε κατασταλτικά –
όπως µας είπε ο κ. Ροντούλης τώρα- και βλέπουµε τη µια όψη
του νοµίσµατος και ότι προσπαθούµε να σταµατήσουµε κάποια
πράγµατα.
∆εν κάνουµε µόνο αυτό. Σας αναφέρω, λοιπόν, για δεύτερη
φορά ότι εντός του Φεβρουαρίου ανακοινώνουµε το µεγαλύτερο
πρόγραµµα αναδάσωσης που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα. Θα
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είναι συγκεκριµένες οι ανακοινώσεις. Θα περιλαµβάνει την Αττική και πιστεύω ότι αυτός ο µεγάλος στόχος από την πλευρά
µας θα υλοποιηθεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε και χαιρετίζουµε την ολοκλήρωση του πρώτου νοµοσχεδίου ενός καινούργιου Υπουργείου, µε καινούργια πολιτική
ηγεσία. Οφείλουµε να τους συγχαρούµε γι’ αυτή την πρώτη τους
προσπάθεια.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων 1 έως 10
και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό ;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, οµοφώνως.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
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Υπουργό ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: «ΠΑΡΩΝ»
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Προστασία δασών και δαΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

σικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της συνεδρίασης της Τρίτης 12 Ιανουαρίου 2010 και ερωτάται το Σώµα
αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της συνεδρίασης της Τρίτης 12 Ιανουαρίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.35’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: συζήτηση και
λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 144 του
Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «SIEMENS»
στο σύνολό της, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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